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U NIŠU

OBELEŽENO 17 VEKOVA
MILANSKOG EDIKTA

Svetom liturgijom koju je služio vaseljenski
partrijarh Vartolomej i dodelom Ordena Svetog
cara Konstintana, koji je najuglednijim crkvenim poglavarima, državnicima i ambasadorima
uručio srpski patrijarh Irinej, u Nišu je završena
centralna manifestacija obeležavanja 17 vekova od donošenja Milanskog edikta.

“Ovaj događaj slavimo kao dan kada su
hrišćanstvu širom otvorena vrata da se blagovesti istina svetog Jevanđelja, istina o Bogu
i istina o nama”, rekao je patrijarh Irinej
- Ovo je veliki dan ne samo za Niš i Srpsku
pravoslavnu crkvu već i za čitav pravoslavni
i hrišćanski narod i čitav svet. Obeležavamo
veliki istorijski događaj koji je promenio lice
sveta. Događaj koji je podelio svet na dve ere,
na eru paganskog i hrišćanskog sveta. To je
bio događaj kada su širom otvorena vrata
hrišćanstvu i istini koju propoveda naša vera kazao je patrijarh Irinej.
On je rečima „otvorite srca svoja da čujete

apostolsku svetu reč i da zapamtimo za svagda veličinu i značaj današnjega dana“ najavio
poslanicu vaseljenskog patrijarha Vartolomeja.
- Dužnost i obaveza pravoslavnih crkava
je da preispitamo sebe, svedočenje i vernost
sili krsta da bismo uspeli da vaskrsnemo nadu
pravoslavnom svetu. Hrišćani su pre Milanskog
edikta bili nepravedno i bezrazložno progonjeni
samo zato što su se zvali hrišćanima. Zar se i
danas ne progone oni koji žele da blagočestivo
žive? Zar nismo do pre 25 godina bili progonjeni u Srbiji, Rusiji, Rumuniji, Poljskoj, Albaniji,
Češkoj, Slovačkoj zbog mržnje, bezboštva i
savremenih gonitelja i sledbenika Dioklecijana? Zar i sada nisu progonjeni hrišćani na
Srednjem istoku - u Siriji, Egiptu, Iraku, Nigeriji zbog reči Božje i svedočansta Isusovog rekao je Vartolomej u Nišu.
On je ocenio da danas „čovečanstvo više
nego ikad ima potrebu za spasenjem“:
- Posebno u Evropi i zemljama zapadne
civilizacije, koje su nekada bile hrišćanske,
a sada idu putem sekularizacije i dehristijan-

izacije. Glavna karakteristika krize, gonjenja,
nezasitosti, pokvarenosti jeste da prethodno
bude progonjena istina. Oni koji govore istinu
bivaju razapeti u ovom svetu gde vlada nes-

loboda.
Vaseljenski patrijarh je najavio i sazivanje
pravoslavnog Sabora kako bi „potvrdili svoje jedinstvo i na očuvanju
istinskog
crkvenog
predanja“.
- Ne treba menjati kanonska pravila
u pravoslavlju jer bi
to poremetilo odnose
među crkvama. Dužni
smo da iz pravoslavlja odagnamo one koji
cepaju haljine Hristove i da bežimo od
lažne braće. Treba
izbegavati
sekular-

izaciju jer je to apsolutizacija istorijske realnosti
i utamničenje čoveka u nju - bez nada, bez
vizije i spasenja.

Porta novosagrađenog hrama posvećenog
caru Konstantinu i njegovoj majci Jeleni, ali i
obližnji park Sveti Sava bili su premali da prime
više od 15.000 vernika iz cele Srbije koji su
prisustvovali ovoj svečanosti. O značaju koji je
na civilizaciju imalo donošenje Milanskog edikta, nakon tročasovne Svete liturgije govorio je
srpski patrijarh Irinej.
Patrijarh srpski Irinej rekao je da je Milanski edikt predstavljao prekretnicu u istoriji
čovečanstva, hrišćanstva, čoveka i života.
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On je dodao da je nemoguće u praksi primeniti načela Milanskog edikta ako ne vodimo
konstantni dijalog u današenjem podeljenom
svetu: - Nije dozvoljeno da se neguje verski
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fanatizam koji je toliko nevolja i strahota prouzrokovao i još uvek prouzrokuje. Dužni smo
da proklamujemo da ratni sukobi nisu verska
dužnost, postoji miran način rešavanja razlika među nama, a oni koji tvrde suprotno ne
izražavaju pravu volju Božiju.
Svečanosti su prisustvovali i jerusalemski patrijarh Teofil i patrijarh moskovski i sve
Rusije Kiril. Zatim i arhiepiskopi Kipra i Grčke,
mitropolit varšavski, ali i delegacije iz Bugarske
i Aleksandrije. Bili su i predstavnici muslimanske zajednice u Beogradu predvođeni muftijom
Muhamedom Jusufspahićem.
Na čelu delegacije Rimokatoličke crkve bio
je kardinal Jozef Tomko, a bili su prisutni predstavnici Jermenske crkve.
Osim crkvenih velikodostojnika, među gostima su bili predsednik Srbije Tomislav Nikolić,
premijer Ivica Dačić, članovi Vlade, predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, prestolonaslednik Aleksandar i princeza Katarina
Karađorđević i veliki broj ambasadora.
Na predlog patrijarha Irineja Sveti arhijerejski sinod SPC dodelio je 78 Ordena
Svetog cara Konstantina u „znak blagodar-

nosti za učešće u proslavi 1.700 godina Milanskog edikta“. Ordenje je uručio sam patrijarh, a
među dobitnicima su predsednik Srbije Tomis-
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lav Nikolić, premijer Ivica Dačić, predsednik
Skupštine Nebojša Stefanović, prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević, ali i crkveni velikodostojnici, pravoslavne i katoličke vere i diplomate i ambasadori nekoliko zemalja.
U Nišu je vladala velika gužva. Mnogi
građani iz cele Srbije hteli su da prisustvuju
ovom velikom događaju. Parking pored „Merkatora“ bio je do poslednjeg mesta ispunjen autobusima na kojima je bilo registarskih oznaka
iz čitave zemlje. Bilo je sveštenika i monaha iz
gotovo svake bogomolje iz okruženja. Vernici
su mogli da se nakon Svete liturgije pričeste, a
darovane su i poslanice koje je povodom Milanskog edikta izdala Srpska pravoslavna crkva.
Građani Niša su u subotu uveče u blizini
novosagrađenog hrama svetog cara Konstantina i carice Jelene upaljenim svećama formirali
svetleći krst čime su na simboličan način poslali
poruku „I ja sam deo krsta“. Prema procenama
organizatora, u tom činu je učestvovalo oko pet
hiljada ljudi.
Inače, u Nišu je pre dve nedelje, u subotu
21. septembra, održana i svečana misa povodom godišnjice Milanskog edikta koju je služio
izaslanik pape Franje, kardinal Anđelo Skola,
milanski nadbiskup.
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DIANA BUDISAVLJEVIĆ POSTHUMNO ODLIKOVANA

HEROINA KOJA JE
SPASILA SMRTI
DVANAEST HILJADA DECE
Nјеgоvа Svеtоst Pаtriјаrh srpski g. Irinеј, u imе Svеtоg Аrhiјеrејskоg
Sinоdа Srpskе Prаvоslаvnе Crkvе, uručiо je pоsthumnо visоkо
оdlikоvаnjе Srpskе Prаvоslаvе Crkvе - оrdеn cаricе Мilicе - Diаni
Budisаvlјеvić, kоја је spаsilа 12.000 srpskе dеcе iz Јаsеnоvcа i drugih
lоgоrа tоkоm Drugоg svеtskоg rаtа u Nеzаvisnој držаvi Hrvаtskој.
Оdlikоvаnjе
је
uručеnо
Diаninоm prаunuku Lеоnаrdu
Rаšici u prisustvu svih člаnоvа
Svеtоg Аrhiјеrејskоg Sinоdа.
Istоriја је zаbеlеžilа dа је
Аustriјаnkа Diаnа Budisаvlјеvić
(rоđеnа Оbеksеr), udаtа zа
Srbinа
Јuliја
Budisаvlјеvićа,
prоfеsоrа Меdicinskоg fаkultеtа
u Zаgrеbu, sаmа оrgаnizоvаlа
vеliku аkciјu spаsаvаnjа dеcе iz
lоgоrа NDH: “Оd pоčеtkа sаm
sаmа bilа оdgоvоrnа zа аkciјu, svе sе rаdilо pоd mојim imеnоm i mојim
rizikоm. Niје mi prеоstаlо ništа drugо nеgо dа sаmа zа svе prеuzmеm
оdgоvоrnоst. Pоlаzilа sаm оd stаnоvištа dа mој živоt niје vrеdniјi оd
živоtа nеdužnо prоgаnjаnih”, pišе u svоm dnеvniku Diаnа Budisаvlјеvić.

Оdluku dа Diаnа Budisаvlјеvić pоstаnе prvi nоsilаc
nоvоustаnоvlјеnоg оdlikоvаnjа Srpskе Prаvоslаvnе Crkvе - оrdеnа
cаricе Мilicе - Svеti Аrhiјеrејski Sinоd је dоnео 2011. gоdinе. Iniciјаtivа
zа simbоličnо vrаćаnjе dugа Diаni Budisаvlјеvić pоtеklа је оd еlаbоrаtа
„Diаnа Budisаvlјеvić i njеnа аkciја spаsаvаnjа srpskе dеcе u NDH 19411945. gоdinе“ kојu је urаdiо Оdbоr zа Јаsеnоvаc Srpskе Prаvоslаvnе
Crkvе, u sаrаdnji sа bеоgrаdskim Мuzејеm žrtаvа gеnоcidа.
Pаtriјаrh srpski Irinеј је gоvоriо о Diаni Budisаvlјеvić pоdsеćајući
nа njеnо hеrојskо dеlо, јеdinstvеnо u istоriјi čоvеčаnstvа: “Diаnа
Budisаvlјеvić је imаlа hrаbrоsti i mоgućnоsti dа sе zаintеrеsuје kоd
ustаških vlаsti zа srpsku dеcu. Zаhvаlјuјući njеnој upоrnоsti ulаzilа је
u lоgоrе, vidеlа је dеcu bоlеsnu, nа grаnici smrti, i pоkušаlа је svim
mоgućim nаčinimа dа tu dеcu izvеdе iz lоgоrа. Dоbilа је zа tо dоzvоlu.
Bilа је vrlо rеvnоsnа i pоpisаlа svu dеcu, njihоvа imеnа i prеzimеnа i
pоrоdicе iz kојih pоtiču. Izvеlа је iz lоgоrа smrti 12.000 dеcе”.
Pоsеbnо su pоtrеsni dеtаlјi nа kоје је pоdsеtiо pаtriјаrh Irinеј о
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MEGATREND UNIVERZITET BEOGRAD

SVETSKI UGLED POTVRĐUJU
SVAKE GODINE

sаstrаdаvаnju sаmе Diаnе Budisаvlјеvić, zајеdnо sа dеcоm kојu је
spаšаvаlа, јеr је i sаmа bilа izlоžеnа živоtnој оpаsnоsti, iscrplјеnоsti
i bоlеsti. Diаnа sе pоvuklа i dо krаја živоtа niје višе htеlа dа pričа о
svојim dоživlјајimа, poštо је nаkоn zаvršеtkа rаtа mоrаlа dа prеdа
kоmplеtnu dоkumеntаciјu. Оstаlа је skrајnutа i zаbоrаvlјеnа dо krаја
svоgа živоtа. Upоkојilа sа 1978. gоdinе u 87. gоdini živоtа.
Prаunuk Diаnе Budisаvlјеvić, Lеоnаrd Rаšicа, аutоr pеt knjigа, živi
i rаdi u Brаzilu, prvi put је u Srbiјi i primiо је оvо vrеdnо priznаnjе u
imе svоје prаbаkе. Sаm čin dоdеlе оrdеnа је biо vеоmа pоtrеsаn, а g.
Rаšicа sе оbrаtiо Nјеgоvој Svеtоsti rеčimа: “Vаšа Svеtоsti, dоk stе Vi
gоvоrili, imао sаm оsеćај dа tо mоја prаbаkа Diаnа Budisаvlјеvić stојi
оvdе i gоvоri о sеbi. Ја sаm dubоkо zаhvаlаn zа оvu čаst kоје sаm
udоstојеn, јеr mislim dа mоја prаbаkа tо zаslužuје. Istо tаkо, mislim dа
svеt zаslužuје dа znа njеnu istоriјu i оvо је vеlikа čаst dа sе pоslе tоlikо
gоdinа njеnо imе i dеlо iznеsu nа svеtlо dаnа.”
D о d е l i
о r d е n а
prisustvоvаlе
su i Јеlеnа
R а d о ј č i ć
i
Brigitа
Knеžеvić kоје
su
prеživеlе
zаhvаlјuјući
dоbrоti
i
hеrојstvu
D i а n е
Budisаvlјеvić. Dоk su kао dеcа bilе u lоgоrimа, ličnо ih је Diаnа
Budisаvlјеvić
prеuzеlа
i smеstilа u hrvаtskе
pоrоdicе, а nа krајu
rаtа, bilе su vrаćеnе
srpskim pоrоdicаmа iz
kојih pоtiču. Pоstоје i
mnоgi kојi su оstаli mеđu
hrvаtskim pоrоdicimа, јеr
је pо nаlоgu Мinistаrstvа
sоciјаlnе pоlitikе Hrvаtskе
28. mаја 1945. оd Diаnе
Budisаvlјеvić uzеtа i cеlоkupnа kаrtоtеkа dеcе.
Lеоnаrd Rаšicа primio je i držаvni оrdеn 23. оktоbrа kојi je
prеdsеdnik Rеpublikе Srbiје Тоmislаv Nikоlić pоsthumnо dоdеlio Diаni
Budisаvlјеvić.
Zlatnu medalju za hrabrost Miloš Oblić praunuku Diane Budisavljević,
Leonardu Rašici, uričio je predsedsednik Komisije za odlikovanja Oliver
Antić.
Neko u tom najgorem od svih vremena, vremenu antiprava, kada je
zločin bio vrlina u NDH, spasao jedno dete zaslužio je orden, a spasiti
12.000 dece - tu prestaje svaka priča i svaka reč. To je anđeoski posao”,
rekao je Antić prilikom uručenja medalje u zgradi Predsednika Srbije na
Andrićeveom vencu.
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Prvog dana oktobra, na Megatrend univerzitetu, svečanim prijemom otpočela je akademska godina za nove studente. U prepunom
amfiteatru,
dvadeset
četvrtu
generaciju brucoša najvećeg i
najstarijeg privatnog univerziteta
u našoj zemlјi, odnosno drugu
po redu generaciju koja prvu godinu studira besplatno, pozdravili
su predsednik Vlade Republike
Srbije Ivica Dačić i rektor Megatrend univerziteta prof. dr Mića
Jovanović.
Rektor Jovanović je u pozdravnom govoru podsetio da se
ugled koji Megatrend univerzitet uživa u našoj zemlјi i svetu
potvrđuje svake godine velikim
brojem novih studenata, koji
započinju visoko obrazovanje i
svoj profesionalni razvoj na nekom od fakulteta ovog univerziteta. „Danas smo se okupili u nameri da pozdravimo novu generaciju studenata,
mladih lјudi od čijeg rada, upornosti, vere i vizije zavisi budućnost naše
zemlјe“, rekao je rektor Jovanović.
Nakon profesora Jovanovića, prisutnima se obratio predsednik Vlade
RS Ivica Dačić, koji je takođe poželeo uspešan početak studija. Premijer je istakao kao jedan od klјučnih cilјeva njegove politike, ostvarivanje
takvog privrednog ambijenta koji će omogućiti svim mladim lјudima da se
nakon završetka studija zaposle. „Studiranje nema smisla ako ova vlada
ne obezbedi posao za sve svršene studente“, zaklјučio je premijer Dačić.

“Posao, posao, posao. Biću radostan kada svako od vas bude imao
radno mesto, to će biti moj cilj i cele vlade, jer od toga zavisi budućnost
Srbije”, rekao je Dačić i dodao da je nezaposlenost među mladima veća
od 50 odsto.
On je kazao da je molbom koju je pre dve godine uputio rektoru
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Megatrend
univerziteta
Mići
Jovanoviću da omogući besplatan upis studenata, želeo da
obezbedi studije i za one čiji su
roditelji u teškoj finasijskoj situaciji.
“Došli smo do toga da se leči
i školuje samo onaj ko ima para,
a to nije pravedno. Zato mi je drago što je Mića Jovanović to tada
prihvatio i što je to nastavio i ove
godine, a nadam se da će možda
i naredne”, rekao je Dačić.
Dačić je poručio studentima
da će biti radostan kada svaki od
njih bude imao radno mesto.
“Hoću da stvorimo uslove da se naši ljudi ovde školuju, zasnuju porodice, da reše stambeno pitanje i žive kao sav normalan svet”, rekao je
Dačić i poručio studentima da su to zaslužili.
Rektor Megatrend univerziteta Mića Jovanović rekao je da kreće da
strudira druga generacija studenata koji imaju pravo da se prvu godinu
školuju besplatno i naglasio da je to bila inicijativa Dačića.
Svečanom prijemu novih
studenata
Megatrenda
prisustvovali su brojni predstavnici političkog i javnog
života: dr Vladimir Đukić,
državni sekretar Ministarstva
zdravlјa, Nenad Borovčanin,
državni sekretar Ministarstva omladine i sporta, Bane
Mitrović, zamenik direktora
policije, Milica Mandić, studentkinja Fakulteta za kulturu i medije i olimpijska šampionka u tekvondu,
Nađa Higl, najbolјa plivačica svih vremena, svetski šampion 2009. godine, odskora i asistent na Fakultetu za pravo, javnu upravu i bezbednost
Megatrend univerziteta, i mnoge druge javne ličnosti.

Ivica Dačić je i prošlog oktobra početak nove školske godine obeležio
zajedno sa brucošima Megatrenda.
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MILAN URUKOVIĆ PREDSEDNIK OPŠTINE NEGOTIN:

RAD JEDINI POKRETAČ
RAZVOJA I DOBROBITI
Ko dugo nije boravio u Negotinu, ne
samo kroz razgovor sa
zvaničnicima, već i sa
zaposlenim i mladim
ljudima, može saznati,
a i lično se uveriti, da
se svakodnevno nešto
pozitivno događa, što
vraća osmehe na licima
građana. Bilo da su
zbivanja u oblasti kulture, ili je reč o privredi,
obrazovanju, socijalnoj
zaštiti, poljoprivredi, pa
čak i uređenju atarskih
puteva, svemu se pridaje značaj. Opštinsko
rukovodstvo u svom
radu je otvoreno za sve
sugestije i pomoć koji
treba brže da pokrene
razvoj Opštine.
Magistar Milan Uruković, predsednik opštine Negotin, uvek je zahvalan i pravi sagovornik da se iz prve ruke saznuj sve informacije koje
građene interesuju, bilo da rade u Sbiji, Austriji ili dalekoj Skandinaviji.
ZAVIČAJ: 48.‘’Mokranjčeve dane’’ su i ove godine pobrali aplauze i
priznanja...
Festival “Mokranjčevi dani” i ove godine ispunio je očekivanja,
kako publike tako i organizatora, sledeći koncept “ Na tragu Mokranjca”. Učestvovalo 18 horova, oko 1000 izvođača iz zemlje i inostranstva,
čije je nastupe pratilo više od 7000 posetilaca. Tražila se i karta više za
riznicu koncerata klasične muzike. Odličan odziv bio je i predfestivalske
večeri, 12. septembra, kada je premijerno izveden Igrokaz Žitije Hajduk
Veljka Petrovića. Publika je ovacijama pozdravila opersku divu Jadranku
Jovanović, koja se na negotinskoj sceni pojavila nakon duže pauze, ali
i program posvećen 200 - godišnjici rođenja Petra Petrovića Njegoša.
Ovogodišnji Festival u Negotinu protekao je u znaku značajnih

godišnjica: 180 godina oslobođenja Negotina od Turaka, 200 godina od
pogibije legendarnog junaka Hajduk Veljka, ali i priprema za jubilarni 50.
Festival i obeležavanje stogodišnjice smrti slavnog kompozitora. Sledeće
godine očekuje nas još veći zadatak, za koji organizujemo i priređujemo
još kvalitetniji i sadržajniji program. Biće to 49. Mokranjčevi dani, i uvod
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u jubilarni pedeseti festival koji nam postavlja nove ciljeve i kriterijume.
Na nama je da ih dostignemo i očuvamo. Za ovogodišnje “Mokranjčeve
dane” iz opštinskog budžeta izdvojeno je 3,5 miliona dinara. Sve činimo
za naš grad, pa su tako i karte snižene i koštale su simbolično pa je svako
mogao da uživa u zlatopisu negotinskog muzičkog venca.
ZAVIČAJ: Veliku pažnju privukla je i rekonstrukcija gradske pijace…
Pre dva meseca započeli smo rekonstrukciju jedine zelene pijace u
gradu i to je kapitalni projekat za opštinu Negotin. Moram da naglasim
da se u uređenje prostora na koji su upućeni svi građani i gde se odvija
veliki promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, decenijama nije
ulagalo. Negotin će na ovaj način dobiti najsavremeniju pijacu u regionu
koja zadovoljava sve standarde, na zadovoljstvo kupaca i prodavaca,
što će sasvim sigurno uticati i na povećan promet i zaradu proizvođača.
Projektom uređenja pijace predviđena je izgradnja hale za prodaju
mleka i prerađevina, na čiju potrebu nam već godinama ukazuju sanitarna i tržišna inspekcija. Gradićemo i nove lokale i urediti funkcionalan
prostor za promet poljoprivrednih proizvoda. Biće postavljena nova vodovodna i kanalizaciona mreža, prostor će biti popločan behaton pločama.
Vrednost celokupne investicije je 114 miliona dinara i kompletno se
finansira iz budžeta Opštine Negotin. Za izvođača radova, kao najpovoljniji ponuđač, izabrana je firma „Tončev gradnja“ iz Surdulice.
Rok
za
završetak
radova
na
prostoru
ukupne
površine 14.500 kvadratnih metara je maj 2014. godine.
ZAVIČAJ: Da krenemo sa životnim pitanjima. U toku je rekonstrukcija

mostovi na Timoku koji su godina bili problema meštana.
Sagledavajući potrebe meštana naših mesnih zajednica, kao prioritetne i neophodne izdvojili smo radove na rekonstrukciji mostova na
Timoku oštećenih pre više od tri decenije. Za ove investicije iz budžeta
opštine izdvojeno je 32 miliona dinara. Kao i za sve druge investicije
u mesnim zajednicama kriterijum nam je bila potreba meštana, a ne
politička opredeljenost saveta MZ.
Mostovi kod Crnomasnice i Kovilova, su bili zatvoreni za saobraćaj,
ali su ih meštani koristili i to na sopstvenu odgovornost. Tako je tokom
ovog leta obavljena rekonstrukcija takozvanog slomljenog mosta prema
Crnomasnici koji koriste i meštani Braćevca i zaječarskog Šipikova i koji
je zbog specifičnog oštećenja bio je poznat i u širim razmerama. Most
na Timoku na putu prema Crnomasnici sagrađen je 1962. godine, ali
je prilikom poplava 1987., nakon ulegnuća nosećeg stuba havarisan i
zatvoren za saobraćaj. Radnici beogradske “Mostogradnje” ispravili su
oštećenu konstrukciju, a na mestu gde je došlo do sleganja tla, postavljeni su novi noseći stubovi. Investicija vredna 10 miliona dinara bez PDV
finansira se iz budžeta Opštine Negotin.
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Trenutno je u toku i rekonstrukcija mosta preko Timoka na lokalnom
putu Rogljevo-Kovilovo. Reč je o investiciji od 22 miliona dinara koja se
takođe finansira iz budžeta Opštine.
ZAVIČAJ: Prionulo se i na uređenje atarskih puteva...
Opština Negotin i ove godine dobija bespovratna sredstva iz
republičkog budžeta za uređenje poljskih puteva. Po konkursu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, našoj opštini odobren je projekat ukupne vrednosti
13,4 miliona dinara za revitaluzaciju atarskih puteva u mesnim zajedni-

cama Srbovo, Jasenica, Bukovče i Braćevac, ukupne dužine 2.849 m i
površine 11.396 m2.
Po Ugovoru o korišćenju sredstava za uređenje atarskih puteva
Opština Negotin u ovom projektu učestvuje sa 7.983.084 dinara, dok
nam je od Uprave za poljoprivredno zemljište odobreno 5.388.774 dinara
republičkih sredstava.
Inače, atarske puteve vredne 10 miliona dobio je Jabukovac, Vratna
za 4,8 miliona, Karbulovo 2,5 miliona, Plavna 1,5 miliona...
Takođe, Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave
dodelilo je opštini Negotin bespovratna sredstva u iznosu od 2,5 miliona
dinara za sufinansiranje Projekta sanacije i rehabilitacije puteva na teritoriji opštine Negotin.
Tim sredstvima biće realizovan projekat sanacije lokalnog puta L
21, od karbulovske table na putu M 25, do sela, dužine 1940 metara.
Predračunska vrednost ovog projekta je 5,8 miliona dinara, a drugi deo
sredstava obezbeđuje se iz budžeta opštine Negotin.
ZAVIČAJ: Komasacija u Radujevcu je bila uvek interesantno pitanje.
U krajinskom selu Radujevcu, na mestu zvanom”Gaj” površine 297
hektara na kojoj ima 1174 parcela, prosečne površine svega 0.25 ha,
biće realizovan pilot projekat „Komasacija i borba protiv napuštenog
zemljišta“, vredan 49.625 evra. Reč je o jedinoj katastarskoj opštini u
nizijskom delu opštine koja u prethodnom periodu nije obuhvaćena komasacijom, a koju karakterišu izrazito usitnjeni posedi. Projekat finansira

Evropska unija, kao i nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku
saradnju i razvoj, a implementaciju projekta sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju - GIZ. Cilj celokupnog projekta je
podrška politici ruralnog razvoja, kroz efikasno upravljanje poljoprivrednim zemljištem.
Inače, u opštini Negotin u periodu od 1980.-1986. godine sprovedena je komasacija na području 12 od ukupno 42 katastarske opštine.
Tom prilikom komasirano je 20.430 parcela ukupne površine 11.375 ha.
ZAVIČAJ: Pored ulaganja u mesne zajednice i njihovu kompletnu in-
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frastrukturu u milionskoj vrednosti, kako bi žitelji naše opštine imali bolji
kvalitet života i rada, ulaže se puno i u obrazovanje…
Tokom leta završeni su radovi na rekonstrukciji delova objekata
Muzičke i osnovne škole u Prahovu. Obe investicije, vredne preko 2,5
miliona dinara finansiraju se iz opštinskog budžeta.
Na delu zgrade Muzičke škole u Negotinu, sagrađene daleke 1908.
godine, koja je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture, ojačani
su temelji i zidovi jer je zbog sleganja došlo do velikih pukotina koje su
ugrozile stabilnost objekta. Vrednost ovih i radova na obnovi fasade koji
predstoje, je milion dinara, a sredstva su obezbeđena sa pozicije za investiciono održavanje obrazovnih institucija.
Ove godine u budžetu opštine Negotin za investiciono održavanje
obrazovnih institucija predviđeno znatno više sredstava nego prethodnih, ukupno 15 miliona dinara, 10 za osnovno i pet za srednje obrazovanje. Želja nam je da našim đacima obezbedimo što kvalitetnije uslove
školovanja.
Ojačanje temelja i zidova u dela zgrade Osnovne škole “Pavle Ilić
Veljko” u Prahovu koji se iz bezbedonosnih razloga godinama ne koristi,
takođe se privodi kraju. Reč je o investiciji vrednoj oko million i po dinara.
Bezbednost školskih objekata je naš prioritet ove godine
kada je u pitanju investiciono održavanje školskih objekata.
U osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Negotinu izvršena je zamena kanalizacione mreže i priključenje na glavni kanalizacioni vod.
Ovi radovi neophodni su radi priključenja na mrežu rekonstruisanog toaleta za đake koji je još 2006. godine zatvoren rešenjem
sanitarne inspekcije. Reč je o investiciji vrednoj 548.000 dinara koja se u potpunosti finansira iz budžeta Opštine Negotin.

Osnovna škola „Pavle Ilić Veljko“ u Dušanovcu sanirala je, u okviru
prve faze,deo krovne konstrukcije koji se srušio iznad fiskulturne sale.
Osnovna škola“12. septembar“ je sanirala dotrajali krov, ukupne
vrednosti 1.200.000, 00 dinara.
Budžet opštine obezbediće sredstva i za nabavku autobusa za
potrebe prevoza učenika Poljoprivredne škole „Rajko Bosnić“ Bukovo.
U dečijem vrtiću „Pčelica“ u toku je rekonstrukciju ograde prema
zelenoj pijaci. Potpuna rekonstrukcija dela zidane ograde prema zelenoj
pijaci, koja je predstavljala potencijalnu opasnost za decu podrazumeva
rušenje zida dužine oko 80 metara i ponovnu izgradnju, kao i delimičnu
sanaciju drugog dela. Radovi su vredni oko dva miliona dinara.
U jedinoj dečijoj predškolskoj ustanovi obavljena je sanacija krova
nove zgrade, obnova fasade i krečenje holova po projektu japanske
vlade vrednom 85.955 evra.
Ove školske godine u Negotinu je otvoreno odeljenje Fakulteta
ekološke poljoprivrede Univerziteta Edukons iz Sremske Kamenice. U
četvrtak 26.09. u prostorijama Poljoprivredne škole biće priređen prijem
za prvu generaciju od 37 studenata. Imajući u vidu da je opština Negotin
poljoprivredni kraj i da imamo dugu tradiciju edukovanja poljoprivrednih
stručnjaka u školi u Bukovu koja je osnovana pre 122 godine, a sa željom
da svim našim sugrađanima omogućimo da, bez odlaska u velike univerzitetske centre, steknu osnovne i akademske studije iz ove oblasti,
odlučili smo da sa univerzitetom Educons započnemo saradnju sa ciljem
da u Negotinu otvorimo Poljoprivredni fakultet.
ZAVIČAJ: Pomaže se i samohranim roditeljima…
Opština Negotin nastavila je sa, pre tri godine započetom praksom,
pružanja pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva. Pomoć će
ove godine dobila grupa od 142 samohrana roditelja. U odnosu na prošlu
godinu iznos pomoći je povećan za 2.000 dinara po roditelju, tako da
će samohrani roditelj jednog deteta dobiti 12.000 dinara, sa dvoje dece

ZAVIČAJ

14.000 dinara, troje 16.000 i tako redom. Po ovom osnovu samohranim roditeljima isplaćeno je 1,85 miliona dinara. Ovo je druga raspodela
pomoći samohranim roditeljima, prva je bila u aprilu, a do kraja godine
još jedna grupa roditelja dobiće jednokratnu novčanu pomoć.

Prošle godine podsećam, pomoć je u tri navrata, u aprilu, septembru
i decembru, dobilo ukupno 116 samohranih roditelja.
Prošle godine, za ove namene iz opštinske kase izdvojeno je preko
milion dinara, tako će biti i ubuduće. Ove godine iz budžeta opštine Negotin za socijalne potrebe izdvojeno je 8.405.000 dinara. Jednokratnu
socijalnu pomoć, pored stalnih korisnika, dobijaju i stara i nemoćna lica .
Sa željom da proverenim vrednostima, kao što su nauka, kultura,
umetnost, ali i moral, etika i poštenje, vratimo mesto koje zaslužuju,
opština Negotin, po prvi put darivala je letovanjem 14 đaka generacije
osnovnih i srednjih škola.
Na kraju školske godine, nastavljena je, prošle godine ustanovljena
praksa, nagrađivanja najuspešnijih đaka negotinske opštine. Đacima koji
su osvojili prvo mesto na republičkom takmičenju, uručene su nagrade
u iznosu od 10.000 dinara, za drugo mesto nagrada je 8.000 i za treće
6.000 dinara, dok su svi učesnici takmičenja dobili knjige.
Velika pažnja posvećuje se i najmlađima, a mi smo opština koja redovnom isplatom naknada roditeljima za novorođenu decu stimuliše porast nataliteta.

ZAVIČAJ: Aktivnosti Kancelarije za mlade privukli su veliku pažnju.
U Negotinu od ove godine vrlo aktivno radi Kancelarija za mlade i redovno organizuje brojne aktivnosti koje okupljaju veliki broj omladinaca.
Klub omladine Negotina pri Kancelariji za mlade u saradnji sa sekcijom žena Udruženja penzionera Negotin započeo je projekat „Osmeh
Vama,osmeh nama“. Vrednost projekta je oko 400.000 dinara, a finansira ga Ministarstvo, rada, zapošljavanja i socijalne politike. Projektom
biće pružana starim teško pokretnim ili invalidnim osobama kroz geronto
servis.
Projekat „Za rad i veselje - MOJE NASELJE“ – projekat odobren
na konkursu “Mladi su zakon“ od strane Resurs centra Bor koji finansira Ministarsvo omladine i sporta. Kroz projekat biće uređen park
Cvećara,nabavka sportskih rekvizita(golova,koševa,mreža i sl.) i renoviranje postojećeg dečijeg igrališta. Projekat traje do kraja oktobra 2013.
Projekat „Aktivna zona- teretana na otvorenom“ – projekat koji se
realizuje u saradnji sa Helenik grupom tj. Koka kolom. Projektom će biti
izgrađena teretana na otvorenom na izabranoj lokaciji u Negotinu koja je
osvojena na takmičenju u glasanju „45 godina u Srbiji“. 45 opština dobilo
je teretranu, opština Negotin plasirala se na 6. mesto u grupi srednjih
opština. Izgradnja je predviđena do kraja maja 2014.godine.
ZAVIČAJ: Koliko se radi na projektima Opštine?

ZAVIČAJ

U Opštini Negotin u toku je realizacija tri projekta prekogranične
saradnje. Reč je o projektu socijalnog preduzetništva za marginalne
grupe građana vrednom oko 386.000 evra. Pored osnivanja zadruge
za prikupljanje i selekciju otpada kojom će biti zbrinuto 10 socijalno
ugroženih osoba, JKP“Badnjevo“ dobiće kamion za odvoženje smeća.
U okviru Susedskog programa Rumunija- Srbija u toku je realizacija
sledećih projekata : „Razvoj prekograničnih aktivnosti u oblasti kulture i
sporta” vrednog 145.000 evra i projekta “Promocija turističkih atrakcija u
prekograničnom regionu Drobeta” vrednog oko 60.000 evra.
Pored projekata iz fondova prekogranične saradnje Opštini Negotin
odobrena su dva nova projekta koji će biti finansirani iz fondova Evropske
Unije i Austrijske razvojne Agencije (ADA). Reč je o projektima “Donje
Podunavlje – lepše lice turizma” i “Dunavska kuća meda’’ čija ukupna
vrednost premašuje 400.000 evra.
Projektom “Donje Podunavlje – lepše lice turizma” biće obezbeđeni
novi turistički sadržaji na najatraktivnijim destinacijama u opštini, pešačke
i biciklističke staze kao i katamaran, kanui sa opremu za kanuing i bicikli.
Projektom “Dunavska kuća meda’’ negotinski pčelari imaće priliku
da unaprede proizvodnju zahvaljujući osnivanju Regionalnog edukativnog centra. Projektom je predviđeno renoviranje i opremanje zgrade
pčelarskog uduženja ,,Hajduk Veljko’’ iz Negotina i instaliranje ranije
nabavljene opreme za potrebe svih članova. Kroz projekat biće izađena
studija o geografskom poreklu Timočkog meda.
Opština Negotin, takođe, kao jedna od 18 u Srbiji, učesnica je programa “Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji”, koji sa 45 miliona evra finansira Nemačka razvojna banka. Zahvaljujući donaciji od
400.000 evra i našim učešćem od 120.000 evra u našem gradu počela je
rehabilitacija i modernizacija sistema grejanja.
ZAVIČAJ: Da li mere aktivne politike zapošljavanja postižu rezultate?
Subvencije za samozapošljavanje i subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta, finansiraće se samo iz budžeta opštine Negotin, ukupna sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara.
Nova radna mesta najavili su novi vlasnici IHP Prahovo, iz kompanije
„Eliksir grupa“ koji su već u modernizaciju pogona prahovske hemijske
industrije, samo prošle godine uložili tri miliona evra. Takođe, posla će, za
veći broj radnika, biti i u hotelu Inex Krajina koji je dobio novog vlasnika.
ZAVIČAJ: Šarkamen je arheološki biser u svetskoj kulturnoj baštini…
Posle deset godina pauze ovog leta nastavljena su istraživanja na
arheološkom lokalitetu Šarkamen na kojem je 1996. godine pronađen
set carskog zlatnog nakita iz doba imperatora Maksimina Daje. Opština
Negotin, preko Muzeja Krajine spremna da učestvuje u istraživačkim radovima radi bolje turističke valorizacije i povratka lokaliteta Šarkamen na
trasu “Puteva rimskih careva”.

“DUKAT” IZ BIJELJINE UGOSTIO “KARAĐORĐA” IZ BEČA

PRIJATELJI NEGUJU
LEPU SARADNJU
Domaćini našeg putovanja u Bijeljinu bilo je Kulturno - umetničko
društvo “Dukat” iz Bijeljine, sa kojima negujemo prijateljske odnose.
Održali smo zajednički koncert u Kulturnom centru Bijeljina. Mi smo odigrali četiri koreografije ( Igre iz okoline Gnjilana, Igre iz oblasti Visok,
Vlaške igre i Igre iz okoline Gnjilana).
Posebno smo zadovoljni što smo posetili
osmogodišnjeg
Gojka Đurica iz Bijeljine
i odneli mu novčanu
pomoć od 470 evra u
ime našeg društva.
Iskoristili smo ovu
lepu priliku i na zadovoljstvo svih nas, posetili smo manastir Sv. Petke i etno selo Stanišić.
Jedan deo igrača
bio je smešten kod
naših prijatelja članova
KUD Dukat”, a veći deo
roditelja kod Raje i Mirjane Đokić i Ljeposave
Ilić, članova našeg
Karađorđa.
Posle
završenog
koncerta bili smo na

Sledeće godine izdvojićemo iz budžeta opštine i do dva miliona dinara kao sopstveno učešće, kao bi uvećali iznos koji daje Ministarstvo
culture za istraživanja Šarkamenu. Turizam je velika razvojna šansa
opštine Negotin I ne želimo da se ovako vredan lokalitet nađe van projekta “Putevima rimskih imperatora” jer po značaju to zalužuje. Takođe
deo sredstava koja dobijamo za uređenje atarskih puteva usmerićemo
na sanaciju puta od sela Šarkamen do lokaliteta. Inače, ovogodišnju
kampanju sa 500.000 dinara sredstvima republičkog budžeta finansira
Arheološki institut, dok Muzej Krajine na raspolaganju ima i 350.000 dinara sopstvenih sredstava.
Iako je teško bilo da se odvoji vreme za novinare „Zavičaja“, zbog
bojnih svakodnevih obaveza, predsednik Milan Uruković, je svojom
ljubaznošću, konretnim i sažetim odgovorima sve nadoknadio. Još jedan
ugodni razgovor otićiće u svet, pronoseći istinu o Opštini Negotin, gde su
se zahvaljujući opštinskog rukovodstvu, svi opredelili za rad kao jedini
pokretač razvoja i dobrobiti.
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zajedničkoj večeri u hotelu Sv. Stefan u Banji Dvorovi, koju je organizovalo KUD “Dukat.
Od zvaničnika na koncertu su bili gradonačelnik grada Bijeljine Mićo
Mićić, predsednik Skupštine Dragan Đurđevic, dr Slaviša Perić, direktor muzičke škole “Kornelije Stanković” u Ugljeviku, Bijeljini i Grazu,

Borislav Kapetanović predsednik Zajednice srpskih klubova u Beču,
advokat Vuletić Živojin - odbornik grada Šabac, sveštenik SPC Mitar
Tešić, Doković Jasmina zamenik direktora JKP i odbornik skupstine
grada Šabac i počasni gost SKUD “Karađorđe mali Gojko Đurić.
Bilo nas je pedesetoro na ovom gostovanju i njihovo ime i moje lično
zahvaljujem se domaćinima iz KUD „Dukat“ i rukovodstvu Bijeljine na
prijateljskom i lepom boravku.
Sanja Jovanović, SKUD „Karađorđe“

Oktobar 2013.

ZAVIČAJ

DEČIJI KVIZ ZNANJA I REVIJA KULTURE SRPSKE DECE U AUSTRIJI

ZLATNE MEDALJE
ZA ZLATNU DECU

Devetnaesti oktobar ove godine, ostaće upamćen kao dan kada je
obeleženo 37. godina tradicije takmičenja u znanju i razmene kulturnoumetničkog stvaralaštva u okviru jedne dečije manifestacije sa elementima budućeg festivala. Dečiji kviz znanja i Revija kulture srpske dece u
Austriji održana je u glavnom gradu pokrajine Burgenland - Ajzenštatu
odn. Željeznu, kako ga nazivaju gradišćanski Hrvati, starosedeoci ovih
prostora.
I dosada poznat kao izvanredan prostor, Kongresno-kulturni Centar
u Ajzenštatu je nakon generalne sanacije i dugotrajnih radova postao do
sada najuslovniji objekat u kojem se održala jedna dečija manifestacija u
organizaciji Saveza Srba. Izvanredna scena, dovoljno svlačionica, prostor za gastronomiju i salon za počasne goste bili su dovoljan preduslov
za visoka očekivanja, koja su tokom dana u potpunosti ispunjena.
Nakon intoniranja himni Republike Srbije i Republike Austrije, Aleksandra Milovanović je svojim čarobnim glasom uvela u ovaj praznik
dečije radosti. Iako debitantkinje, Monika Golubović uz asistenciju Aleksandre Milovanović, vodile su kroz program vrlo skoncentrisano na srpskom i nemačkom jeziku, a gracioznošću i lepotom osvajajući pažnju
prisutnih, odevene u prelepe nošnje “urbane“ Srbije onog vremena.
Prvo su prozvani i pozdravljeni učesnici: „Stevan Mokranjac“ Beč,
„Mladost“ Leoberzdorf, „Bambi“ Beč, „KSZS“ Salcburg, „Jedinstvo“ Beč,
„Kolo“ Beč, „Dukat“ Trajskirhen, „Stevan Sinđelić“ Salcburg i izvanredni
domaćin „Kragujevački Oktobar“, dok je Zavičaj iz Kenigštetena nastupio samo u kategoriji Kviza i po svojoj želji revijalno u folkloru, jer su
igrači bili stariji od 12 god., a što po propozicijama nije dozvoljeno.
Predsednik Saveza Srba u Austriji Zoran Aleksić je u ime organizatora pozdravio prisutne počasne goste: Gorana Bradića, zamenika
ambasadora Republike Srbije u Austriji, Alfreda Šrajnera, predsednika Radničke Komore u Burgenlandu, Wilija Mernija, rukovodioca
odeljenja za organizaciju, koordinaciju i servis Saveza Sindikata Austrije, Wolfganga Jerusalema, šefa sindikata u Burgenlandu, Gerhard
Štajera, predsednika pokrajinskog parlamenta u Burgenlandu, Ištvana
Delija, poslanika gradske skupštine u Ajzenštatu, Jozefa Beka, rukovodioca referata za kontakte sa manjinama pri MUP Austrije i Đuju
Tešanović-Bećirević, poslanicu gradske skupštine u Salcburgu, člana
predsedništva Radničke Komore Salcburg, ugledni srpski biznismen
Zoran Kalabić i predsednik DKPD Prosvjeta u Beču, Srđan Mijalkovič.
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U ime tradicionalne opštine - gosta iz Srbije, pozdravljen je Saša
Janković, pomoćnik predsednika opštine Despotovac. Janković koji je
vodio razgovore sa rukovodstvom Ajzenštata o budućoj saradnji, za
čitaoce Zavičaja je izneo svoje utiske o Kvizu znanja i Reviji kulture.
- Impresioniran sam sa koliko posvećenosti rukovodstva naših
klubova ovde u Austriji, roditelji i deca, pristupaju ovim manifestacijama.
Možemo se ponositi njima i dosta toga naučiti, što smo mi u Srbiji zanemarili, boreći se sa svim onim zadacima koje treba da nam donesu boljitak. Ja im čestitam na ovolikom zalaganju, da deca ne zaborave svoje
korene i uveravam ih da ćemo im i dalje pružati podršku kada budu
organizovali ovako značajne manifestacije, rekao je Saša Janković.
Obraćanja gostiju su bila vrlo pohvalna, što je publika umela itekako
da nagradi, kao i sami organizatori. Naime, da bi ovaj susret i činjenica
da je ovo jedna od retkih Saveznih manifestacija koja je uspela da okupi počasne predstavnike iz više austrijskih pokrajina ostala u dugom
sećanju, predsednik Aleksić je naglasio da se Savez potrudio da uz
pomoć generalnog medijskog pokrovitelja obezbedi svečane plakete,
koje je u ime Saveza i kluba-domaćina „Kragujevački Oktobar“ uručio
Milan Popović, šef logističkog tima manifestacije, a inače predsednik
kluba „Bambi“ iz Beča.
Direktor programa Milorad Samardžija, potrudio se da sa svojim
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timom, a potpomognut iskusnim
saradnicima iz redova Saveza Srba
u Austriji, dočara svaku reč, odsviran ton ili izveden pokret na bini
na najbolji mogući način. Blizu 300
dece takmičilo se u uobičajenim
kategorijama kao što su kviz znanja, recitacije, slikarstvo, vajarstvo, a
od ove godine monolog je zamenjen imitacijama odn. skečom. Nakon što su navedeni segmenti izvedeni, upriličena je dodela nagrada
koje je obezbedio generalni medijski pokrovitelj dnevni list KURIR.
Svečana dodela je izazvala salve aplauza,a za to vreme mladi solisti
instrumentalisti su već nestrpljivo čekali da preuzmu podijum. To su
učinili na jedan izvanredan način, i svojim nadmetanjem uveli u vrhunac
večeri: takmičenje dečijih folklornh ansambala. Posebnu draž dalo je
obraćanje direktora nacionalnog ansambla „KOLO“ iz Beograda, dr Dragana Milinkovića, u čijoj je pratnji došao i Vladan Životić, šef igračkog
ansambla. Pored korisnih saveta takmičarima, Milinković je najavio i
potpisivanje predloga sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji na relaciji Savez Srba u Austriji – Nacionalni ansambl Kolo, što je nagrađeno
gromoglasnim aplauzom. Deset folklornih ansambala se smenjivalo na
sceni, prikazujući pripremljen program.
Na kraju, KUD „Stevan Mokranjac“ je uspeo da posle smotri
izvođačkih ansambala u Austriji i Evropi, i u ovoj konkurenciji odnese
pobedu, ispred KUD-a „Mladost“ iz Leoberzdorfa i „Bambi“ iz Beča. Nastup “Mokranjca” je bio izvanredan, nadahnut i upečatljiv.
Ono što posebno želimo da istaknemo da su i drugi ansambli bili
odlični. Deca su se jednostavno radovala svojim nastupima i trudila da
ostave što bolji utisak. Pevali su i igrali sa puno radosti.
Tako su i recitovali, svirali, crtali, glumili i vajali. Bravo”
U pauzi, dok je žiri analizirao učinak folklornih ansambala, akdemija
glume „Papilon“ je izvela predstavu po knjizi „Deca sa stanice ZOO“, koja
je konkretno govorila o problemu narkomanije kod mladih, dajući tako
svoj doprinos borbi protiv bolesti zavisnosti. Neki od prisutnih roditelja

smatrali su da su pojedine scene suviše eksplicitne, te nisu dozvolili da
mlađa deca do kraja odgledaju ovu predstavu, što nije pokvarilo aplauz
prikazanom glumačkom umeću trupe koju predvodi Violeta Stevanović.
Uz prelepu scenu, obogaćenu balonima od sapunice i 300 zlatnih
medalja i zahvalnica Saveza Srba u Austriji, proglašeni su pobednici,
a svi učesnici svih disciplina okićeni po jednim odličjem, koja će ih bez
obzira na ostvareni rezultat, još dugo podsećati na nezaboravan oktobarski dan u Ajzenštatu.
Ovu manifestaciju su pomogli Savez Sindikata Austrije, Kancelarija
za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, Radnička Komora Burgenland, restorani „Gabel & Co.“, mesara „Alex“, vinarija „Jugoistok“ i
onlajn knjižara „381“.
Internacionalni medijski partner i prijatelj kviza, jedini za područije i
Srbije i Austrije, su narodne novine „Zavičaj“.
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KONAČNI PLASMANI
KVIZ ZNANJA
1. Mladost - Leobersdorf
2. Kulturno sportska zajednica Srba u Salcburgu (KSZS)
2. Stevan Sinđelić - Salcburg
3.Bambi-Beč
3.Kragujevački oktobar - Matersburg

“TEKIJANKA” i “NIKOLIĆ PREVOZ”
NAGRADILI NAJBOLJE

Prvoplasirana ekipa “Mladost” iz Leobersdorfa dobila je
posebnu nagradu od turističko-ugostiteljskog preduzeća
„Tekijanka“ iz Kladova –
produženi vikend u ovom gradu,
a od prevoznika „Nikolić prevoz“
besplatne povratne karte.
Dve renomirane firme koje
postaju brend Istočne Srbije,
sa puno razumevanja su prihvatile da izađu u susret organizatorima i omogući mladim
takmičarima da uživaju u lepotama Negotinske Krajine i Ključa,
odnosne Kladova i Negotina.
“Tekijanka” sa svojim megamarketima u Negotinu, Kladovu
i Majdanpeku, zbog širokog asortimana i pristupačnih cena,
postaje nezaobilazno mesto kupovine za naše ljude koji rade
u inostranstvu.
“Nikoli prevoz” koji već 20 godina sigurno prevozi naše
ljude do Austrije uveo je nove linije do Nemačke, Švajcarske
i pokrajine Foralberg. Da bi izašli u susret našim zemljacima
povećali su i broj polazaka tokom nedelje novim autobusima.

REVIJA KULTURE
IMITACIJA I SKEČ:
1. Kolo – Beč (Slavko Kevac, Violeta Jović,
Viktorija Dragić)
2. KSZS (Nikola Kondić)
3. Zajednica srpskih klubova Beč (Viktorija
Janasković, Marija Stojmenović)

RECITACIJE
1. Bambi - Anđela Markov
1. Dukat – Tajskiren Vanja Kočić
1. KSZS Lena Stojadinović
2. Mladost Vladimir Cakić
2. Zavičaj – Kenigšsteten Milana Bojanić
2. Stevan Sinđelić- Salcburg Maja Stanić
3. Kolo Viktorija Dragović
3. Zajednica Beč Sara Kapetanović
3. KSZS Anastazija Radović

VAJARSTVO:
1.Milan Stevanović
1. Mišel Dragić
1.Teodora Janić
2. Milica Vasić
2. Sava Petrović
2. Jovana Zaharić
3 .Maja Petrović
3. Katarina Jovanović

SLIKARSTVO:
1. Nikol Dekić
1. Anastazija Predojević
2. Željana Jovanović
2. Tamara Petrović
3. Adrijana Agić
3. Nemanja Marjanović
INSTRUMENTALISTI - SOLISTI:
1. Stefan Đorđević (Zajednica Beč)
1. Ranko Stojmenović (Zajednica Beč)
2. Nemanja Đokić (Stevan Sinđelić)
2. Sandra Malić (Bambi)
3. Nikola Radulović (Mladost)
3. Dragana Todorović (KSZS)

FOLKLOR:
1. KUD Stevan Mokranjac – Beč
1. KUD Mladost
2. Bambi – dečiji ansambl
2. Jedinstvo – Beč
3. Bambi – pripremni ansambl
3. KSZS Salcburg
Diplome za učešće u folkloru dobili su KUD
Kolo, KUD Dukat, KUD Stevan Sinđelić
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СРЂАН МИЈАЛКОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК СПКД ПРОСВЈЕТА У БЕЧУ:

ШИРОМ ОТВОРЕНА ВРАТА ЗA
СAРAДЊУ СA ПРИJATEЉИMA
На оснивачкој скупштини, одржаној
маја 2011. у свечаној сали бечког
Универзитета, основан
је
„СПКД
Просвјета Аустрија“ одбор у Бечу, први
одбор Просвјете у расејању.
Место оснивања и имена која су
обележила почетак рада нашег друштва
и која су гостовала у Просвјети говоре
много о нама: проф. Милош Ковачевић,
који нам је гостовао у априлу 2011.;
академик Матија Бећковић, кога смо
дочекали непосредно по оснивању;
Радослав Братић, Рајко Ного, који су
од оснивања уз Просвјети, само су
нека од имена која су нас на почетку
поздравила и подржала.
„Имајући у виду да је велики број
Срба одабрао Републику Аустрију као
своју државу у којој имају намеру да живе и раде, те тако обезбеде
духовни, економски и културни просперитет за себе, своју породицу
и окружење у коме живе, a у циљу бољег упознавања и разумевања
аустријског и српског народа, свесни да ова два народа имају
огромну културну баштину, којом се могу подичити међу осталим
европским и светским народимa и желећи да се искористе предности
двојезичне писмености и образовања, мултикултуралности и
суживота у мултиетничким срединама, Српско просветно и културно
друштво „Просвјета“, одбор у Аустрији, почeлo je са радом у циљу
побољшања образовања и положаја српске заједнице у Аустрији.“
Организoвaли смo први српски Новогодишњи концерт у Бечу,
14. јануара 2012, који постаје лепа иницијатива „Просвјете“ и
овдашњих Срба! Успех је подстакао организацију и другог српског
Новогодишњег концерта, ове године, који је најавио рађање битне и
нове традиције српске заједнице у Бечу. Истовремено, покренут је
програм „Просвјета представља дела и ауторе српске књижевности“,
који се показао изузетно занимљивим овдашњој публици.
Почетком фебруара, у свечаној сали бечког универзитета,
oрганизовали смo предавање Небојше Радмановића, на тему:
“Босна и Херцеговина и Евроатланске интеграције” и
сусрет са Амбасадором Игором Давидовићем (представником
БиХ при међународним организацијама и ОСЦД). Просвјета је
била организатор дружења са познатим српским сатиричарем
Александром Чотрићем. Повод је било обележавање 220 година од
штампања прве књиге афоризама на српском језику.
По први пут у Бечу, чланови „СПКД Просвјета“ организовали
су у свечаној сали петнаестог бечког Округа „Пролећни концерт“
класичне музике.
Почетком априла, Беч је срео једног од најбољих српских писаца
средње генерацијеВеселина Марковића. Повод за његову посету
Бечу и гостовање „Просвјети“ била је промоција његове књиге „Ми
различити“, a зaтим афористичкo вечe. Гост јебио духовити српски
сатиричар, Александар Баљак.
У предивном амбијенту једне од најлепших бечких палата –(Pal-
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ais Portia), одржано је, књижевно вече српске списатељице Јелене
Ленголд, добитнице европске награде за књижевност.
Пред великим бројем званица, у лепом амбијенту „Царске
сале“ у седмом бечком округу, свечано и радно, бечка „Просвјета“
је обележила 110 година од оснивања нашег Друштва и своју
прву годишњицу! Изузетан тренутак било је премијерно извођење
Шантићеве „Химне Просвјете“, за коју је музику компоновао Бранко
Каракаш. Главни део програма било је - представљање књиге
„Свједочења и расуђивања“, Михајла Вујовића, дипломате, војника
и књижевника.
Духовни разговори у јуну 2012. били су, по много чему, посебни.
У улози госта -предавача појавио се амбасадор Србије у Аустрији,
Милован Божиновић. Тема његовог предавања била је: „Србија пред
новим духовним и политичким изазовима“, што је, наравно изазвало
огромно интересовање. На неки начин, ово је био и историјски
догађај, јер је, по први пута после Другo свeтскoг рата један
амбасадор Србије званично гостовао у просторијама српске цркве
у Аустрији! Крajeм jунa одржана је премијера монодраме Дарка
Маркова „Сумрак у бечком хаустору“, у организацији Просвјете.
У угодном амбијенту ресторана (“Aлт Oттaкринг”) одржано је
такмичење, где су полазници прве “ “Просвјетине школе реторике”
показали изванредну способност и самопоуздање у говорништву.
У октобру, свечано је отворена Канцеларија одбора СПКД
Просвјета у Аустрији. Прославу су својим присуством увеличали
и Амбасадор Републике Србије у Аустрији, Амбасадорка Босне
и Херцеговине, војни аташеи, чланови дипломатског кора,
свештенство, истакнути привредници, уметници, јавни радници,
припадници медија, као и представници многих српских организација
у Аустрији.
Првог новембра организован је обилазак српских војничких
гробаља у околини Беча. Билa je тo прилика да се подсетимо наших
палих, сетимо се прошлих времена и дружимо се.
У оквиру програма:”Представљање дела и аутора српске
заједнице у Бечу” крајем новембра, представљeнa je књигa Вјере
Рашковић Зец: “Оgni spеrаnzа” (Без наде) и сусрет са композитором
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и аутором Бранком Каракашем, a зaтим и промоција књиге “Убице у
име државе” београдског новинара и публицисте Марка Лопушине.
У оквиру обележевања 200 година од рођења Петра Петровића
Његоша представљена је
књига „Повратак Његошу и Горском
Вијенцу“, аутора Зорана Анђелковића.

На велики српски празник „Сретење“ је је низом презентација,
програма и разговора у Бечу представљено фототипско издање
реплике АТОНСКОГ И ХИЛАНДАРСКОГ ЗАКОНИКА ЦАРА
ДУШАНА. У сарадњи са Друштвом Свети Сава, из Новог Сада,
носиоцима и ауторима овог дела, Српском православном црквеном
општином Светог Саве у Бечу и Амбасадом Републике Србије у
Аустрији, Просвјета је организовала више представљања овог
вредног пројекта у Бечу. Осим тога, у априлу, припремили смо
представљање књиге аустријског новинара Ханеса Хофбауера,
“Наручена истина-изгубљена правда“ .
У мају је организован концерт пијанисткиње Христине Вучковић.
Одржани су „Просвјетини дани културе Републике Српске у
Бечу“. Том приликом су своја дела бечкој јавности представили
књижевни ствараоци Миленко Јевђевић, Зоран Костић и проф. др
Душан Певуља из Бања Луке.
Ми
се
финансирамо
искључиво од чланарине,
донација и прихода од
учесника у пројектима. Иако
смо од одређених бечких
институција тражили помоћ
– нисмо је дo сaдa добили.
Аплицирали смо у Србији са
нашим пројектима и надамо
се да ћемо добити нека
средства.
У међувремену, почели
смо и привели крају рад на
више дуготрајних педагошких
пројеката.
Првeнствeнo
„Духовни разговори“ jедном
месечно, сваке прве суботе
се дискутује о важној теми, примереној потребама грађана и
идеји „Просвјете“ . Уводничар представља тему, води се отворен
дијалог, подстиче се културна, негована комуникација. Предавачи
су професори, лекари,свештена лица, стручњаци и „Просвјетина
помоћ у учењу“, где се осим подршке у учењу свих битних школских
предмета, на српском и немачком језику, нуди и савладавање и
усавршавање знања оба језика. Пројекат доживљава леп успех,
учествује значајан број предавача, ученика као и њихових родитеља.
„Мала причаоница Просвјете“ је пажљиво припремљен пројект
(српске бајке и ћирилица за предшколску децу, методама играња,
песмица,креативним приступом) Почели смо са радом средином
новембра у просторијама свих српских цркава у Бечу.
И прошле и ове године, уложили смо много енергије у иницијативу
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за покретање и отварање српске школе у Бечу. Интензивни
контакти и лобирање према аустријским партнерима, али и нашим
организацијама овде, нису до сада уродили плодом, на жалост.
Ипак не одустајемо и поново крећемо у покушај организовање
наставе српског језика, стварањем новог тима стручњака и у
сарадњи са сродним организацијама и надамо се,
институцијама државе Србије, Аустрије и града
Беча. Ускоро креће са радом ПРОСВЈЕТИНА
ШКОЛА СРПСКОГ ЈЕЗИКА. Такође почињу
Просвјетина школа гитаре и школа хармонике!
З тoку je и иницијатива Просвјете да се Дијани
Будисављевић додели улица у Бечу.
Припремамo 3. Српски новогодишњи концерт
у Бечу, пре свега са класичним и етно музичарима.
Интензивнo
сарађуjeмo
са
Српском
Православном Црквом у Бечу на припреми
Светосавске академије и сa пунo успeхa смo
сe ангажовали на припрeми Видовданскe
академијe.
СПКД „Просвјета“ одбор у Аустрији окупља
оне чланове који српски народ, културу, језик, писмо, историју и
традицију посматрају као недељиву целину, без обзира на порекло,
место живота, стварања или деловања.
Друштво настоји да негује, развија и подиже општу културу и
образовање српског народа који живи у Републици Аустрији и свих
осталих који то желе да остваре у оквиру Друштва.
Друштво је одлучно да развија свест код српског народа у
Аустрији о потреби знања српског језика, ћириличног писма, осећаја
припадност православној духовности, српској култури, традицији и
историји, као неотуђивим елементима европских вредности.
Путем предавања, дискусија, књижевних вечери, интегративних
пројеката, културних манифестација, књижевног издаваштва и
наставе на матерњем језику, размене информација, заједничког

дружења, међусобног поштовања и уважавања Просвјета настоји
да српском народу и српским пријатељима у Аустрији покаже,
представи и приближи оно што је најбоље и најнапредније у
историји, култури, естетици и етици српског народа.
Сва културна, образовна, просветна, информативна и друга
удружења и друштва, која са истим или сличним циљевима делују
у Републици Аустрији сматрају се братским и отворени смо за
сарадњу са њима. Заједничко деловање и удруживање ради
постизања општег добра за српску заједницу, српске пријатеље и
остале грађане Аустрије je важна карактеристика Друштва.
Друштво делује јавно и држи широм отворена врата за све
аустријске и пријатеље из других етничких група у Аустриjи.
O свeму вишe нa интернет страници www.prosvjeta.аt
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KUD “JEDINSTVO” BEČ

ROĐENDAN PROSLAVILI
SA PRIJATELJIMA
UZ PESMU I IGRU

U organizaciji kluba Jedinstvo iz Beča početkom oktobra održano je
Veče srpskog folklora na kojem su nastupila kulturno-umetnička društva
iz Austrije i Srbije. Uz domaćina, kluba Jedinstvo, svoje umeće na proslavi godišnjice, pokazali su i KUD “Abrašević” iz Čačka i klubovi iz Beča
i Leoberzdorfa: Branko Radičević, Karađorđe, Mokranjac i Mladost.
Nastupali su gotovo svi uzrasti folklornih sekcija, a najviše aplauza
su naravno dobili oni najmlađi.

klubovi i društva iz Austrije koji neumorno rade na očuvanju folklorne
baštine.
Svečana sala bila je prepuna raznolikih narodnih nošnji, a na bini su
se tokom programa, koji je vodio Niko Mijatović, smenjivale koreografije
sa raznih područja naše zemlje.
Prisutne su pozdravili u ime domaćina Zlatko Miloradović, predsednik Jedinstva, Goran Bradić u ime ambasade Republike Srbije u Austriji
i Saša Kovačević, predsednik kluba “Abrašević” iz Čačka.
Program je nadahnuto sa puno šarma vodio Niko Mijatović
dugogodišnji član “Jedinstva”.

Želja domaćina bila je da se organizuje druženje sa gostima iz Srbije
i klubovima iz Beča i istovremeno prikaže raznolikost i bogatstvo naše
tradicije koja se neguje i van granica otadžbine.
Jedinstvo je početkom godine gostovalo u Čačku na poziv društva
“Abrašević”. Dva društva su nastavila ovog puta druženje i saradnju u
Beču, a ovo je bila prilika da se gostima iz Čačka predstave i ostali
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ПРEДСTAВЉAMO

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА
ОМЛАДИНА ИНСБРУК
– СПО(Ј)И

Српска Православна Омладина Инсбрук - СПО(Ј)И је омладинска,
независна, непрофитна и неполитичка организација, која је основана
на Цвети, 12. априла 2009. гoдинe у Српској православној цркви у
Инсбруку уз благослов нашег пароха оца Видослава Вујасина и
Епископа средњоевропског Господина Константина.
Омладинска организација СПО(Ј)И ради на хуманитарном,
културно-просветном и друштвено-спортском пољу са циљем да
образује српску омладину и да им приближи српски језик и ћирилично
писмо, српску историју и традицију, српску културу и духовност и да
тако покушамо да сачувамо српски национални, духовни и културни
идентитет у расејању и да уз то на најпозитивнији начин представимо
Србију и српски народ у свету, да се спајамо са Србима и другим
добронамерним народима широм света и да у хуманитарним
акцијама на просторима бивше Југославије помогнемо српској деци
и народу, а да сви циљеви почивају на темељима наше Светосавске
и православне Вере.
На почетку, било нас je девет оснивача, а данас, поред главног
седишта у Инсбруку имамо и огранке у Бечу, у Немачкој са седиштем
у Берлину и у Србији са седиштем у Петровцу на Млави.
Спроведено je више од 200 акција, a око 50 током прoшлe гoдинe.
Прва акција уопште, била нам је хуманитарна акција на Косову и
Метохији у којој смо нашој деци и нашем народу августа 2009. гoдинe
уз помоћ братије из манастира Високи Дечани, испоручили нову
одећу и школски прибор у вредности од 15.000 евра, а интересантно
је напоменути да нам је ту робу поклонила једна аустријска фирма
из Инсбрука.
Веома смо поносни на пројекат у оквиру просветног рада,
покренут крајем 2010. гoдинe – „Информативни и интеграциони
часопис Споји!“, који представља први српски омладински часопис
у Аустрији и Швајцарској. Прво издање које је представљало
ретроспективу прве двe године рада СПО(Ј)И, изашло је на Цвети
2011. гoдинe, друго издање о очувању српске ћирилице са насловом
„Понос српског бића, наша је ћирилица!“ изашло је на Крстовдан
2011. гoдинe, треће издање о одливу становништва и младих
перспективних снага из Србије са насловом „ПОВРАТАК - Зашто је
важно да се вратимо својим коренима и отаџбини?“ је изашло на
Ђурђевдан, 2012. гoдинe, четврто издање о борби против беле куге и
насловом „ГДЕ СУ СРПСКЕ БЕБЕ?!“ је изашло крајем 2012. гoдинe,
док је најновије издање о очувању српске културне баштине „Шта
ћемо оставити у наслеђе будућим генерацијама?!“ изашло почетком
октобра 2013. године и посвећено је обележавању 1700. годишњицe
Миланског едикта.
Крајем септембра 2011. гoдинe. покренули смо и фудбалску
секцију „ФК Споји!“ у којој су веома активни најмлађи чланови наше
организације, а на хуманитарном пољу смо покренули три фонда:
фонд за Косово и Метохију, фонд за Крајину и фонд за српске земље
и изградњу Храмова СПЦ. Уз то на хуманитарном плану тренутно
радимо на пројекту у општини Прокупље, где помажемо у обнављању
Храма Светих апостола Петра и Павла у селу Булатовац.
Прoшлe године смо покренули и навијачку секцију под називом
„Споји орлове!“ која има за циљ да пружи подршку свим српским
спортистима, пре свега гдe наши чланови живе или у њихову
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непосредну близину, али такође широм Европе.
На друштвено - спортском пољу смо почетком 2013. године
покренули и кошаркашку секцију „КК Споји!“ која је после само
једног заједничког тренинга наступила на Видовданским спортским
сусрeтимa Савеза Срба у Аустрији и освојилa друго место.
Још један пројекат који нам је јако битан и значајан јесте
„Интеграциони турнир у фудбалу на песку у Инсбруку“, који је први пут
одржан у јуну 2012. године, затим и у свом другом издању у јуну 2013.
године. Овај турнир је покренут од стране Омладинске организације
СПО(Ј)И у сарадњи са Градом Инсбруком и још неколико аустријских
институција из Тирола, а касније су се прикључили и српска удружења
и клубови из Тирола. Турнир има за циљ да покаже позитивну страну
српског народа, да смо културни и цивилизовани и да можемо и
хоћемо да сарађујемо са свим добронамерним народима са којима
делимо ово поднебље, да покажемо да нисмо онакви како су
западни медији хтели да нас представе протеклих 20 година. Сав
приход од турнира намењен je голману Звонку Милојевићу и српској
деци на Косову и Метохији. Турнир су до сада подржали Фудбалски
савез Србије, Црвена Звезда, Партизан, Синиша Михајловић,
заменик градоначелника Инсбрука и друге личности из друштвеног
и спортског живота.
Током целе године прикупљамо добровољне хуманитарне
прилоге за социјално угрожене вишечлане српске породице
од Крајине до Косова и Метохије. Свако ко жели директно да
помогне српском народу мoжe нa www.spoji.org пронаћи наш жиро
рачун. Омладинску организацију СПО(Ј)И oдликуje максимална
финансијска транспарентност, јер на крају сваког месеца на
интернету објављујемо имена свих донатора који су помогли и
након сваке хуманитарне акције објављујемо детаљне извештаје
са сликама и рачунима, јер сваку помоћ допремaмо лично тамо где
је и најпотребнија. У већини случајева не донирамо новац, већ у
вредности одређене суме прикупљеног новца породицама у српским
продавницама купујемо материјалну помоћ, како би им помогли на
дуже стазе.
О свим плановима и уопште о Српској православној омладини
Инсбрук – СПО(Ј)И свако се може информисати путем наше интернет
презентације www.spoji.org коју редовно ажурирамо.
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NEZABORAVNO FOLKLORNO VEČE U MINHENU

PRIJATELJI PRIREDILI
VATROMET PESAMA I IGARA
U Minhenu je nedavno održano nezaboravno veče folklora „Igraj Srbijo“ koje su organizovali članovi KUD Jugos sa gostima iz Engleske,
Italije i Austrije. Više od 600 učesnika i gostiju odlično se zabavljalo uz
zanimljiv folklorni program srpskih društava “Rastko” iz Londona, Jelek
iz Arzinjana i Opanak iz Salcburga i domaćine Jugos iz Minhena.
Na sceni su se smenjivali i nadigravali članovi folklornih ansambala
ova četiri naša društva
koja neguju ovaj deo
naše tradicije i kulture,
a publika ih je pozdravljala i nagrađivala
aplauzima. Grupa od
oko 30 članova KUDa Jugos, najvećim delom roditelja dece koja
igraju u nekoj od četiri
folklorne grupe ovog
društva, neumorno je
radila služeći jelom i pićem učesnike i goste u programu. Sve je zaista
izvanredno funkcionisalo pa je razumljivo zadovoljstvo predsednika
KUD-a Jugos Gojka Baralića.
- Zahvalan sam svima koji su ove večeri radili, jer bez njihovog
velikog angažmana bilo bi nemoguće sve ovo uspešno organizovati.
Pogotovo sam zahvalan porodicama naših članova koje su prihvatile u
svoje domove 20 naših gostiju iz Londona. Bila je ovo prilika i za dalje
dogovore o saradnji naša četiri društva. Mi smo pozvani u London na
Svetosavski bal i proslavu 2014. godine, putovaćemo u Salcburg u uzvratnu posetu, a gosti iz Arzinjana su već drugi put kod nas - kaže Gojko
Baralić.
Dragan Arsić, predsednik KUD-a Opanak iz Salcburga, pominje
da ovo društvo postoji samo tri godine, ali su u tom kratkom vremenu
učestvovali na više od 50 manifestacija.
- Nastupali smo u Srbiji, Republici Srpskoj, Sloveniji, Češkoj i Austriji, a prvi put smo u Minhenu i to nam je velika čast. Publici su se pred-

stavila sva tri naša ansambla.
U zabavnom delu programa nastupili su Rade Lacković, poznato
ime sa estrade, i Nada Đorđević i Goran Grbić iz Minhena, uz muzičku
pratnju Dragana - Cileta Vasića. Publika se rado hvatala u kolo u velikoj
sali gimnazije u Novom Perlahu.

ZAPAŽEN NASTUP
ČLANOVA KSZS U SALZBURGU

JESENJI SABOR SRPSKO MAKEDONSKO
DRUŽENJE

ČITAJMO ZAJEDNO
– DECA SU UKRAS
SVETA

U okviru obeležavanja početka jeseni ,prigradska salzburška
opština Grödig, održala je interkulturalno druženje ( Fest der Kulturen)
za svoje sugrađane. Najbrojniju grupu stranaca u pomenutoj opštini čine
građani poreklom iz Makedonije, pa je upravo u čast dobrosusedskih
odnosa i održan sabor. Da bi sama manifestacija obilovala što većom raznovršnoću
različitih kultura, organizatori su u goste
pozvali članove Kulturno – sportske Zajednice Srba iz Salzburga, koji su se rado
odazvali. Zajednicu KSZS-a predstavili
su igrom mlađi i stariji folklorni ansambl,
dok je talentovani muzičar Marko Petrović
izveo kolaž narodnih kola na harmonici.
Pozdravljajući prisutne, domaćin skupa,
gradonačelnik Richard Hemetsberger, posebno se zahvalio članovima
Zajednice na odazivu i pohvalio izvedeni program našeg udruženja.
Saradnja između opštine Grödig i KSZS Salzburg došla je na inicijativu
Biljane Bojčeske, zadužene za integraciju u kancelariji opštine.

U okviru obeležavanja Evropskog dana jezika (Europäischer Tag
der Sprachen), Kancelarija za integraciju grada Salzburga, organizovala je projekat „ Čitajmo zajedno“( Miteinander Lesen). Projektom
su obuhvaćena deca školskog uzrasta, a učestvovali su klubovi, dečje
grupe , poreklom iz Srbije, Bosne , Nigerije i domaćini Austrijanci.

U prvom delu programa mališani su imali priliku da pogledaju
pozorišnu predstavu „Stara baka priča priču“ sa avanturama koje
doživljavaju Paul i Paolina na proputovanju kroz balkanske zemlje.
Predstava je izvedena na višejezičnom govoru, što je svakako bilo interesantno najmlađima.

- U granicama svojih mogućnosti, koristimo svaku priliku da nastupima u gradu i pokrajini prikažemo lepotu i tradiciju srpske kulture.
Nadam se da to dobro odrađujemo , pa nam pozivi za nova interkulturelna druženja pristižu. Takođe nam je važno da naša deca i omladina

na takvim skupovima što više upoznaju različitost drugih naroda i kultura, što će im pomoći da se bolje integrišu u društvo, a ujedno doprineti
da svoje bolje čuvaju i vole – naglasio je Nenad Šulejić , predsednik
Zajednice „ KSZS“.
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U SALZBURGU OBELEŽEN
„EVROPSKI DAN JEZIKA“
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U drugom delu programa, predstavile su se dečije grupe, koji su
na svom maternjem jeziku i u duhu
svoje kulture izveli pripremljen program. Najmlađi članovi Kulturno
sportske Zajednice Srba , otpevali su dve poznate dečije pesmice
„Deca su ukras sveta“ i „Kad si
srećan ti udari dlan o dlan“.
Pozdravljajući
prisutne, organizator projekta Daiva Döring,
posebno se zahvalila Generalnom
konzulu Republike Srbije u Salzburgu, Vladimiru Novakoviću na prisustvu i podršci projekta.
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BEČKI BAL U SRCU BEOGRADA

NA LEPOM PLAVOM DUNAVU
VIŠE OD IGRE
U Beogradu se u subotu veče, po drugi put, održava glamurozni
Bečki bal kojim se nastavlja negovanje jedne od najznačajnijih bečkih
tradicija u glavnom gradu Srbije.
Više stotina gostiju u smokinzima i raskošnim balskim haljinama plesalo je valcer u
beogradskom
hotelu
„Metropol Palas“.
Bečki balovi su godinama deo kulturne
ponude velikih svetskih
metropola, a od prošle
godine im se Beograd
pridružio
zaslugom
Bečlije srpskog porekla
Darka Miloradovića.
Prema
njegovim
rečima, ideja organizovanja Bečkog bala u Beogradu realizovana je, jer se ovi balovi
održavaju u mnogim svetskim gradovima, sem u Beogradu.

Njegovu inicijativu i ove godine podržali su najviši predstavnici austrijske i srpske države, te su članovi Počasnog odbora Bečkog bala
su Barbara Pramer, predsednica austrijskog parlamenta, Nebojša
Stefanović, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, Andreas
Šider, državni sekretar u Ministarstvu finansija Austrije, Mihael Hojpl, gradonačelnik Beča, Johan Majer, predsednik parlamentarne prijateljske grupe Austrija - Srbija, Sonja Veseli, gradska ministarka za
zdravstvo i socijalna pitanja grada i pokrajine Beča, Aleksandar Rodić,
vlasnik lista Kurir, i Radivoje Petrikić, predsednik Austrijsko-srpskog privrednog foruma, Brigite Jank, predsednica Privredne komore
Beča, Kristof Macneter, potpredsednik Privredne komore Austrije,
Predstavništvo Privredne komore Austrije u Beogradu, i ambasador
Austrije u Srbiji Johanes Ajgner. Prisutni su i Goran Mutabdžija ministar
prosvete i kulture Republike Srpske, kao i ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Igor Vidović.
Ministar saobraćaja Srbije Aleksandar Antić, pozdravljajući goste,
izrazio je zadooljstvo što se Bečki bal po drugi put održava u Beogra-
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du, i što je time glavni grad Srbije
stavio na svetsku mapu gradova u
kojima se održava ovaj tradicionalni bal.
On je izrazio nadu da će Bečki
bal postati tradicija u Beogradu,
dodajući da podstiče dobre veze
dve zemlje.
Ambasador Austrije Johanes
Ajgner rekao je da je Beč treći srpski grad u svetu, te da se u njemu
igra srpsko kolo, i upitao što se ne
bi igrao i bečki valcer u Beču.
Muzika i ples, prema njegovim
rečima, izraz su bliskosti Austrijanaca i Srba.
Predstavnica grada Beča, poslanik u parlamentu glavnog grada Austrije Anica Macka-Dojder
istakla je značaj Bečkog bala po
podsticanje odnosa dva grada, ali
i dve zemlje.
Među
brojnim
gostima
ovogodišnjeg Bečkog bala bili su,
između ostalih, ambasador SAD u
Beogradu Majkl Kirbi i ambsador
Francuske u Srbiji Fransoa Gzavije Denio.
Balski program otvorili su članovi plesne škole „Vračar“, a za balsku
atmosferu bio je zadužen čuveni bečki operski orkestar „Opernbal“.

U programu su učestvovali i operski pevači Martina Dorak i Jozef
Luftenštajner.
I ovogodišnji Bečki bal imao je humanitarni karakter, pošto je organizator odlučio da podrži akciju “Bitka za bebe”.
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KLUB “HAJDUK VELJKO” BEČ

NERZABORAVNE
SUBOTNJE
VEČERI
PESAMA I IGARA

Bečki sportski klub “Hajduk Veljko” u novembru treba da proslavi
četrdeseti rođendan. Nekada je ovaj klub imao fudbalsku ekipu, koja je
bila među najuspešnijima i to u ligi koja je imala, čak 38 klubova. Vremena se menjaju pa je današnjoj omladini draži facebook i surfovanje
po internetu, nego li da potrče za loptom.
Kako se vremena menjaju taku su se promenile i naše navike. Ono
što sigurno nije, a to je želja za dobrom zabavom. Zato su prostorije u
kojima organizuju subotnje zabave često premale, da prime sve one koji
žele da se opuste uz dobru narodnu muziku.
Dragutin Petković Petko, predsednik kluba, od kada je došao u Austriju, u žiži je svih sprtskih dešavanaja, koja u Beču organizuje Zajednica
srpskih klubova. Bio je aktivan igrač, pa predsednik Sportskog saveza,
Sudijakog saveza... U Zajednici je trenutno blagajnik i jedan od neumornih, kada nešto treba da se uradi.
- Sada je
mala gužva, jer
je u toku renoviranje
prostorija. U njima
smo
nekoliko
decenija i bilo je
krajnje
vreme.
Biće to sjajan
prostor za okupljanja, pogotovu za mlade ljude folkloraše iz “Branka Radičevića” koji
ovde održavaju probe.
Mi malo stariji omladinci, družićemo se i dalje subotom uveče uz
dobru muziku. Da je ovo postalo omiljeno mesto, govore i česti zahtevi
naših ljudi da ovde proslave neke njihove lepe događaje, kaže Petković.
U to smo se i sami uverili, kada smo naišli, već su bili dobro raspoženi
i razigrani prijatelji koje je Sekica Đorđević pozvala na proslavu svog 44.
rođendana. Uz dobru muziku, razne đakonije i negotinska vina, brzo je
stigla nedeljna zora,
Inače prostorije Zajednice srpskih klubova u Beču nalaze se u ulici
Wielandgasse 2, u 10. bečkom bicirku.
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CENTAR ZA KULTURU KLADOVO

POSLENICI KULTURE
MOGU BITI PONOSNI
NA SVOJ RAD
Centar za kulturu Kladovo započeo je jesenju sezonu bogatim i
sadržajnim programima koji pokrivaju veliku paletu događaja.
P o č e t a k
septembra
je
obeležila izložba
grafika
„Konstantin“
Veljka
Mihajlovića
iz
Beograda
koja
je
priređena
u
sklopu
obeležavanja
1700 godina Milanskog edikta. Učesnicima nagradnog foto konkursa na temu „Knjiga, leto i
ti“ bogate nagrade dodelila je porodična kompanija Živojina Bolbotinovića
a.d. „Tekijanka“ a najmaštovitije fotografije već su odštampane na novim
članskim kartama korisnika biblioteke. Na celovečernjem koncertu predstavljen je hor iz Italije „Lojze Bratuž“ učesnik 48. Mokranjčevih dana u

Negotinu, priređen je besplatni filmski karavan u saradnji sa Francuskim institutom u Beogradu, realizovana je manifestacija „Običaji alasa
sa Đerdapa“ koju je finansiralo Ministarstvo kulture RS, bibliotekari su
učestvovali na Festivalu humora za decu u Lazarevcu sa stručnom
prezentacijom, predstavljena je knjiga „Med i žuč“ Veselina Šljivančanina,
obeležena je „Dečija nedelja“ sa mnogobrojnim kreativnim radionica za
decu, pozorišnim predstavama ali i susretom
sa dečijim piscem Dejanom Aleksićem.
Početak oktobra je
obeležila peta manifestacija posvećena vinu
i vinogradarima, koja
nosi naziv „Veče vina i
meraka“. Uz promociju
brendova „Duše Dunava“ i „Duše Blakana“ predstavljena je poznata
vinarija „Duša“ iz Kladova, a druženje su uveličali mnogobrojni gosti i
tamburaši.
Pozorišna publika je uživala u predstavi „Zvezdarske zvezdice“
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Svetlana Matić predstavila
u Beču svoju knjigu “Igra”

O autorki je govorila dr Dragana Karakaš i pohvalila je rečima
da “Svetlana Matić, osim što je dobar pisac, dobar je i pedagog, jer
je samo za poslednjih šest godina, predajući maternji jezik u bečkim
osnovnim školama, sprovela dvanaest različitih projekata na razvoju
višejezičnosti i očuvanju maternjeg jezika, zbog čega je i od austrijskih školskih vlasti dobila nekoliko značajnih priznanja i odlikovanja”.

- Ona je aktivna ne samo u Beču, već je prisutna i u matici Srbiji,
gde je takođe nagrađivana. Ona je član Udruženja književnika Srbije,
dobila je priznanje Zlatna značka koje dodeljuje Kulturno-prosvetna
zajednica Srbije, kao i odlikovanje “Vukova povelja” za vrhunska ostvarenja u razvoju obrazovanja i nacionalne kulture koje joj je dodelio Pedagoški pokret Srbije. Njene pesme su takođe nagrađivane,
a neke su već uvršćene u zbornike i antologije za decu i odrasle
- podsetila je dr Karakaš.
U svom književnom osvrtu na sadržaj knjige, dr Vjera RaškovićZec je napomenula da je recenzent knjige “Igra”, pesnik Dobrica Erić,
bio u pravu kada je Svetlani dao epitet “neotuđena učiteljica u tuđini”.
Svetlana Matić je govorila prisutnima na promociji o značaju
učenja i dobrog poznavanja maternjeg jezika koji je, kako je rekla,
baza za usvajanje bilo kog drugog svetskog jezika. Ona knjigu poezije smatra vrstom slobodne filozofije pomoću koje je pokušala da,
kroz određene teme i osećanja, komunicira sa decom i odraslima.
Pesme iz knjige čitala je njena ćerka Aleksandra, koja je ujedno i ilustrator ove knjige. U muzičkom delu programa nastupila je
trinaestogodišnja Viktorija Karakaš. Dr Dragana Karakaš je otpevala
“Dobrodošlicu prvacima”, koju je na stihove autorke “Igre” komponovao Branko Karakaš, koji je takođe bio na promociji.
Na ovo književno veče došli su, pored ostalih, ambasadorka BiH
dr Tanja Milašinović-Martinović, savetnica u ambasadi Srbije Itana
Pavićević-Jeremić, lektor knjige mr Marija Pavlović i mnogi drugi.
Zorica Vulić, članica SKPD “Prosvjeta” iz Beča, uručila je prikupljenu
humanitarnu pomoć Slavoljubu Aleksiću, ocu male Anđele rodom sa
Kosova i Metohije, kojoj je izvršena transplantacija srca u Beču.
u kojoj suglumili; Gorica Popović, Dara Džokić, Tanja Bošković, Katarina Gojković, Jelica Sretenović, Sofija Juričan, Anita Mančić, Goran
Sultanović i Radomir Nikolić. U galeriji je otvorena izložba predmete iz
domaćinstva s početka 19. veka „Svedoci prošlih vremena“.Bibliobus
je počeo intezivno da obilazi 10 sela opštine Kladovo, raznoseći nove
knjige lektire za oko 500 mališana.
Žaklina Nikolić direktorka Centra za kulturu Kladovo, posebno ističe
investiciona ulaganja u objekte Centra koja potiču iz donatorskih izvora
prijatelja kulture i to u vrednosti od 10.000 evra. Zahvaljujući tim investicijama izvršena je popravka klima komore za hlađenje i grejanje velike
pozorišne sale, sanacija zastarelih cugova na sceni velike sale, sanacija
stepeništa i terasa objekta i opremanje biblioteke novim vitrinama i policama. Direktorka ističe veliki trud i zalaganje zaposlenih koji timski u
kontinuitetu organizuju i priređuju svojoj publici raznovrsne programe,
što publika ume da nagradi pristojnim ineteresovanjem i učešćem.
Više o aktivnostima Centra za kulturu Kladovo: www.kulturakladovo.rs
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FRANKFURT

OČUVANJE
JEZIKA I PISMA,
AMANET KOJI
OSTAVLJAMO DECI

U hiljadu sto pedesetoj godini sveslovenske pismenosti, očuvanje
jezika i pisma kroz pisanu reč jeste i biće amanet koji starije generacije
naših ljudi u rasejanju ostavljaju deci koja žive i rastu u svetu, daleko od
domovine.To je moto ali i zaključak sa sastanka predstavnika gradskih
institucija Niša i organizacija i udruženja dijaspore, koji je proteklog vikenda održan u prostorijama KUD „ORO“ u Frankfurtu.
Kao završnica oktobarskih svečanosti, pocev od 65. Sajma knjiga,
promocije monografija o Konstantinu Velikom i Oktobarskih susreta pisaca dijaspore, Udruzenje pisaca „Sedmica“ i Centralni savet Srba Hesena, organizovali su okrugli sto na temu jačanja veza matice i dijaspore.
Goste i ucesnike okruglog stola pozdravili su u ime domacćna
Ljubiša Simić, predsednik „Sedmice“ ,Vidosava Vučković, predsednik
Centralnog saveta Srba Hesena, koja je pre tri godine i započela saradnju na ovom planu kao Svetlana Ilić, predsednik KUD „ORO“.

Gosti iz Niša na čelu sa Srdjanom Aleksicem, gradskim vecnikom
za kulturu izneli su svoje predloge jacanja kvaliteta ovih veza. Grad Nis
ce u narednom periodu u kulturu uloziti veliki deo sredstava s obzirom
da se, kako je istakao, veliki ciljevi i ostvaruju preko ove oblasti. S druge
strane, cinjenica je da su nasoj zemlji neophodna investiciona ulaganja
pa je Aleksic je ukazao na dijsporu kao sponu u obezbedjivanju mogucih
investitora.
Tamara Ćiric, sef kancelarije za dijasporu grada Nisa,ukazala je na
potrebu stvaranja uslova da nasi ljudi iz dijaspore u domovini lakse i
brze dodju do neophodne dokumentacije. Kancelarija je otvorena i za
sve ideje, probleme i pitanja vezana za zivot i rad nasih ljudi u svetu i
pokusace, istakla je, da ih resava na najbolji moguci nacin.
Predstavnici gradske biblioteke „Stevan Sremac“ u Nišu, Nebojša
Vasić, direktor, i Snežana Radović, pomoćnik direktora kao i novinar i pisac Milorad Doderović – u godini velikog jubileja – 17 vekova
hrišćanstva, preneli su predstavnicima srpskih udruženja dijaspore
želju i nameru bolje i čvršće saradnje pre svega kroz pisanu reč.
Razmena učenika iz domovine i Nemačke, medijska razmena informacija, Dani sprske kulture u Frankfurtu, Maraton pisaca u Nišu ,
kreativne radionice za pisanu reč – sve su to ideje obostrano prihvaćene
na sastanku. Medjutim, osnovni zaključak u zelji očuvanja srpske tradicije i jezika, svakako je vaspitno obrazovni proces u takozvanoj dopunskoj nastavi u školama evropskih zemalja koje pohađaju deca iz Srbije.
D.V.M.
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UDRUŽENJE PISACA “SEDMICA”

STIHOVALO SE
DO PONOĆI
U ČAST PISANE REČI
I ove godine, na tradicionalnim susretima pisaca dijaspore održanim u Frankfurtu, stihovalo se do ponoći u čast pisane
reči. Svetkovina poezije započeta na srpskom štandu 65. Sajma knjiga, nastavljena je poetskom večeri u Bornhajmu.
Pozivu udruženja pisaca „Sedmica“
odazvao se veliki broj gostiju i pesnika iz
mnogih gradova Nemačke i drugih zemalja
zapadne Evrope : Francuske, Švajcarske,
Češke. Među onima čija se pesnička reč
ovog oktobra na susretima čula, bili su članovi pesničkog udruženja
„Radnik – pjesnik u tuđini“ iz Štutgarta, Literarnog udruženja „Zdravko
Đekić“ iz Vajblingena, Udruženja srpskih pisaca iz Švajcarske, Jugoslovensko nemačkog KUD iz Hildena, srpski pisci „Pariskog kruga“, kao
i pesnici iz Minhena, Dortmunda i Mönchengladbach – a.
Susretima su prisustvovali i gosti iz
otadžbine, delegacija predstavnika gradskih institucija Niša.
U ime domaćina susreta, goste je
pozdravio Ljubiša Simić, predsednik „Sedmice“ a Generalni konzul Republike Srbije u Frankfurtu - Aleksandra Đorđević,
pozdravljajuci učesnike i goste, odala je
priznanje „Sedmici“ koja je uspela da uz
pomoć svojih članova prikupi neophodna
finansijska sredstva za zakup na ovogodišnjem Sajmu knjiga i organizuje srpski štand. Ispred Centralnog saveta Srba Hesena, susretima je
prisustvovala predsednik ove organizacije Vidosava Vučković.
Posle oficijelnog prvog
dela susreta, pisci iz rasejanja i ljubitelji pisane reči
bili su u prilici da čuju ali i
da govore svoje stihove .
Scenski deo susreta, koji
se odvijao pod nazivom „
Poezija iz šešira“ , kreativno je osmislio i uspešno
realizovao voditeljski par
: Diana Pijetlović i Aleksandar Jovanović. Osim ljubavne, rodoljubive,
dečije i misaone poezije, među 34 prijave „ u šeširu“, bilo je i kratkih,
šaljivih priča i pesama sa svrljiškim i leskovačkim dijalektom.
Stara srpska pesma uz pratnju na japanskim bubnjevima, u izvođenju
Ruže Mijović, pesnikinje iz „Sedmice“ bila je lepo iznenađenje večeri.
A onda su pesnici za momenat zastali : Ani Ilić koja boluje od teške
bolesti – Fridrajhove ataksije – neophodna su sredstva za dalje lečenje.
Domaćin susreta, Udruženje pisaca „ Sedmica“ , pokrenulo je humanitarnu akciju prodaje njene knjige „Pod svetlom istine“ kao i knjiga,
članova ovog udruženja. Učesnici susreta kao i mnogobrojna publika,
odazvali su se akciji i iste večeri prikupljena su sredstva u iznosu od 75o
eura.Tako su pisci iz otadžbine i dijaspore i ovog puta pokazali ne samo
umeće u pisanju nego i veličinu srca.
D.V.M.
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ADRIJANA LUSHEZY

ZVEZDANIM PUTEM
DO SVOG DELA NEBA
U Ajzenštatu u društvu Zorana Kalabića, jednog od najuspešnij srpskih
preduzetnika u Austriji, velikog humaniste i šarmera, sreli smo mladu, ali
uspešnu dizajnerku Adrijana Lushezy iz Subotice.
ADRIJANA LUSHEZY, preko modnog atelja LUSHEZY, kreira i
stilizuje haljine za maturantkinje, pevačice, balove, rođendane i za sve
svečanosti. Inspirisana plemstvom, koji se nazire iz modela haljina kao i
iz nakita koji se radi posebno za svaku individuu. Plesni kostimi se rade u
skladu sa plesnom tačkom, venčanice se rade u skladu sa izgledom mlade
kao i u skladu sa ambijentom proslave.
ADRIJANA LUSHEZY kreira za svaki tip žene, ne postoji stereotip
žene za koju se kreiracija stvara, a za koju ne. Svaka žena je različita,
tako je i svaka haljina drugačija, unikatnija od ostalih. Bitno je da svaka
žena ima svoju haljinu koja je baš za nju, koja ističe njen duh, telo, njen
personaliti. Bitna je i prilika na koju se ide. Svaki deo tela se stilizuje u
odgovarajućim merama potrebnim da istaknu telo žene, devojke, kako da
je učine vizuelno višljom, nižom, uveća ili smanji određeni deo tela, sve
se može.
Na pitanje kako izgleda
sama saradnja sa njom, Adrijana kaže: - Saradnja je u principu vrlo jednostavna. Bilo ko,
ko želi novu haljinu, venčanicu,
nakit ili unikatno parče garderobe može da nam se obrati i
potpuno besplatno dobije savete vezano za ideju koju ima.
Saveti se tiču pre svega naše
procene da li je taj model pogodan za konstrukciju u skladu sa figurom klijenta. Pored
toga prvi razgovor sa nama
počinje često i sa tim da nekoj
dami treba haljina i to je sve
što trenutno imamo na stolu.
U tom slučaju mi iznosimo naše ideje za ono što mislimo da bi joj dobro
stajalo, vezano za boje i materijali i zajednički skiciramo od praznog papira
unikatan model u kojem će se naša dama osećati savršeno.
Rad na izradi venčanice zahteva jako predan pristup i dosta energije
ali dok naš klijent ne kaže to je to pred ogledalom mi smo tu da ispunimo
sva očekivanja. Isto je i za haljine za mature jer u svojim godinama svaka
devojka želi da blista na maturi i to naravno mnogo zavisi od usklađenosti
modela koji nosi sa njenom harizmom, figurom, energijom i karakterom.
Adrijana je saradnik MissYu kompanije, oficijalni je dizajner Vojvodine
u izborima za Miss a sve češće je tražena kreatorka za haljine za maturu,
venčanice i haljine za posebne prilike. LUSHEZY medijski sarađuje sa
ZVEZDAMA GRANDA, plesnim školama, oblači voditeljke, pevačice, glumice, razne poznate ličnosti. Za nju se kaze da dobro zna svoj posao. Saradjuje sa Austrijom, Mađarskom, Bugarskom ...kao i sa našom zemljom.
U opuštenom razgovoru saznajemo puno intimnih detalja o ovoj mladoj
i uspešnoj devojci. Na pitanje da li ima istine u izreci „Ko peva zlo ne misli“
kaže: Ne baš, znam mnoge raspevane osobe, za koje sam sigurna da
dobro ne misle. A na pitanje da li je danas bolje biti lep, nego pametan, od-
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govara da je svakako bolje
biti, pametan, jer se lepota
kupuje, a pamet uči.
Na pitanje kojim zvezdanim putem ste došli do
svog dela neba u kome sada
uživate slavu, odgovara,
veoma iskreno.
Oduvek sam želela da
postanem modna kreatorka. Potičem iz grada u kome se prepliću različite
kulture, jezici, i iz tog okruženja dobijam inspiraciju za svoje kreacije. Biti
mlada preduzetnica u Srbiji nije lako, ali verujem da sam se izborila svojom upornošću i talentom. Kao mlada subotička kreatorka koja izrađuje
unikatne haljine nakit, izabrana sam za oficijalnog dizajnera Vojvodine.
Mislim da je to bio dobar put, na kako Vi kažete “zvezdanom nebu”. Iskreno, od kada znam za sebe želela sam da postanem modna dijaznerka.
Uvek sam nešto crtala, kreirala, imala svoj stil i put.
Umetnost zahteva celo biće, čega se sve odričete?
U pravu ste, odricanja je mnogo.Privatni život u mnogim slučajevima
je najviše trpeo. Ali ja se ne žalim, jer sam izabrala ovaj put kojim idem
i to je ono što želim. Na kafu sa prijateljima mogu da odem i kasnije, jer
vremena uvek ima, a haljinu ili nakit, kao i svi umetnici kreairam u trenutku kada mi dođe inspiracija. Ja moju inspiraciju crpim najviše iz lepote
multikulturalnosti sredine u kojoj živimo i neke moje potrebe da imamo
neraskidivu vezu sa nekim mnogo bolje brendiranim lokacijama na svetskoj mapi. Ako je ta veza kroz modu to je onda jedan sigurno lep način da
se povezujemo i sarađujemo sa svetom, da svet donosimo kod nas ali i
da svetu pokažemo da možemo i smemo da se takmičimo. Moja inspiracija navire sama, za to mi je potreban mir...Naravno ciljevi su veći od
toga. Imam podršku prijatelja, porodice...A najveća podrška svakako mi
je prijateljski savet.
U čemu je Vaša tajna, šta je Vaš najveći san i koji je Vaš životni moto?
Nemam recept ili tajnu uspeha. Ali ako treba da kažem gde leži tajna
moga uspeha, rekla bih u veri da svi smo tu zbog nekog cilja imamo svoju
misiju u ovom životu. Verujem da će biti onako kako nam je suđeno.Život
je jedan i zato treba da se trudimo da ostvarimo svoje snove i želje. Recimo da bi to bio moj životni moto.
Odnedavno sam prisutna u Beču u nekoliko ekskluzivnih butika sa
svojim kolekcijama. Najvise volim da kreiram balske haljine kao i haljine
za svečane prilike (novogodišnje posebno).Sve moje kreacije su unikati i
rade se po narudzbini. Volim sve boje, svaka boja je tema za sebe. Najvise
volim da radim sa svilom, taftom, čipkom... sa ili bez odgovarajućih modnih detalja, poput kristala, nitni, perli...Savet za devojke je da prate modu u
smislu onoga što njima najbolje stoji misleći na odgovarajući model, boju,
stil. U zavisnosti od prilike na koju se ide.
U životu nema, čega bi se postidela i odala nam je tajnu, da se kao mala
igrala pištoljima, a ne lutkama. Hobi joj je istovremeno i posao. Kreiranje
haljina, biranje boja, tekstura materijala, usklađivanje celokupnog materijala za određenu damu...Voli Novaka Đokovića, Majkla Džordana, uživa u
muzici. Citat koji pamti su reči Nikole Tesle: “NE ŽALIM ŠTO SU DRUGI
POKRALI MOJE IDEJE. ŽALIM ŠTO NEMAJU SVOJE”.
Na kraju smo joj poželeli još puno novih kreacija i uspeh poslu.
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BORISALV GAVRIĆ,
PESNIK SEMBERIJE:

REČIMA
UKRASITI
ZAVIČAJ

Bоrislаv Gаvrić (Оrаhоvicа
nа Оzrеnu, 1936). Zаvršiо
Filоzоfski fаkultеt u Sаrајеvu.
Člаn је Udružеnjа knjižеvnikа
Srbiје, Udruženja književnika
Republike Srpske i redovni član
Matice srpske Novi Sad. Dоbitnik
“Kоčićеvоg pеrа” 2003. gоdinе
zа rоmаn Nа cаrskој cеsti i
nаgrаdе “Stојаn Stеpаnоvić”,
“Vukоvi lаtаri”, 2007. gоdinе; prve
nagrade na Konkursu “Prljače”
Derventa, 2013. Sаrаdnik је u
nеkоlikо knjižеvnih čаsоpisа i
nоvinа. Živi u Biјеlјini.
Оbјаvlјеnе knjigе: Čоvјеkоv
pјеv u vrеmеnu - Тuzlа, 1991. Оlоvnе kišе - Zеmun, „Pеkоgrаf”, 1996.
Оnоzеmаlјci - Zеmun, „Pеkоgrаf”, 1997. Izmеđu bаrikadе u kristаlnе
dvоrаnе - Zemun, „Pеkоgrаf”, 1998. Тužibаbа i nеkе stvаri nа Таri Biјеlјinа, ,,Mostprint”, 1999. Мјеsеc u zdјеli - Bеоgrаd, „Prvо slоvо”,
2000. Nа cаrskој cеsti - Bаnjа Lukа - Bеоgrаd, Zаlužbinа „Pеtаr Kоčić”,
2003. Srcе nа tаbli - Bаnjа Lukа - Bеоgrаd, Zаdužbinа „Pеtаr Kоčić”,
2003. Zlаtnа lеpеza - Biјеlјina, SKPD „Prоsvјеtа”, 2004. Cviјеt Ružе
Šimširоvе - Bаnjа Lukа - Bеоgrаd, Zаdužbinа „Pеtаr Kоčić”, 2005.
11 Srеbrnе sјеnе - Bеоgrаd, „Svеt knjigе”, 2007. Vеćinа оvih nаslоvа
imаlа је i drugо izdаnjе. Оbјаviо је prеkо stоtinu tеkstоvа u nоvinаmа i
knjižеvnim čаsоpisimа.
Nosilac zvanja i zlatne značke “Srpski vitez” kojeg dodijeljuje Kulturno-istoroijski centar “Srpske kruna” Kragujevac.

МОSТ ОD DUGINIH BОЈА

ZNAĆU DA
SAM BILA
OVDE,
JER
STVARAM

Daliborka Tizmonar Marković (1972), slikarka i vajarka, odrasla
je i školovala se u rudarskom Majdanpeku. Bavi se skulpturom u mesingu, drvetu, a godinama unazad isključivo u kamenu, svakom obradivom: peščanik, mermer, tranvertin, bihacin, malahit, jaspis, ahat, oniks...
Kolektivne izložbe: DESUM, 2000, 2001, 2002 i 2003; Međunarodne
izložbe: ,,Žene slikari’’ 2003, 2007, 2008, 2009. i 2012; Multumedijalne
umetničke radionice: ,,Ctrl+Art’’, Majdanpek, 2008;
Brojnih umetničke radionice i
kolonije: Kapetan Mišin breg, Donji
Milanovac, 2010; Golubački grad,
2011, 2012; Umetničke radionice:
’’Golubački grad,, 2013; Umetničke
kolonije, Orjahovo, Bugarska, 2013;
Umetničke kolonije ,,Kameni grad u
drvetu i boji’’, Majdanpek, 2013.
Učešća u humanitarnim akcijama: : Pomoć sugrađanu Nikoli
Pavloviću, radi odlaska na operaciju
u NR Kinu, ,,Umetnici svojim delima
za malu Nevenu i Humanitarna aukcija za Zvonka Milojevica, Požarevac,
2013.
Samostalne izložbe: Majdanpek,
2008; Žagubica, 2009; Donji Milanovac, 2009; Biennale ,,Maestro de la Pietra’’, , Italija, 2011; ,,Likovi u
kamenu’’, Majdanpek, 2012; u Negotinu u okviru Festivala ,,Gergina’’,
2011 u Pirotu Izložba u ,,Muzeju Ponisavlje’’ 2012.
Daliborkine tvorevine, skulpture ,,RUDARI’’ i ,,MAJDAN ’’ izložene
su na javnim površinama u MAJDANPEKU. Njen životni moto: ’’ Od
hladnog kamena, drveta stvoriti upečatljive likove koji će imati dušu!
Svuda oko nas je inspiracije. Treba je uočiti i opredmetiti.

PRIJATELJI U BEČU

PESMOM POMAŽU
MARIJANI
Bečlije su imali priliku da polovinom septembra čuju deo Merry Gospel Hora iz Beograda, jedinog hora crnačke duhovne muzike u Srbiji.
Povod je bio humanitarni koncert, koji je organizovan kako bi se pomoglo solistkinji i dragom članu ovog hora Marijani Vasiljević-Maci.
Pored mnogih tradicionalnih numera gospel muzike, posetioci
su imali priliku da čuju i niz pesama savremene crnačke duhovne
muzike.
Marijana Vasiljević
je svojim lirskim sopranom
unela posebnu
notu u širenju
bogatog izbora
repertoara ovog
koncerta,
a
svojim prisustvom i prelepim
glasom veče je
ulepšala i meco sopran Iva Mrvoš iz Negotina, ime koje će se dosta čuti
u budućnosti.
Sam koncert je bio podržan i ostvaren uz veliku pomoc i zalaganje
Anice Matzke Dojder, poslanice vladajuće partije SPÖ u Beču. Svojom
spremnošću da sasluša Marijanu potrebu za ozdravljenjem, koja živi i
radi u Beogradu, Anica Matzka Dojder je ponovo pokazala humanost na
delu i želju da se pomaže ljudima koji su u potrebi.

Оd Оzrеn-gоrе u Crnо ćе mоrе Riјеkа mоја.
Brzаkе kristаlnо sјајnе vјеtrić јој tаlаsа.
Nе čuје sе višе: „Bistrо!“ – pоzdrаv аlаsа
ispоd mоstа оd mаgičnоg spеktra duginih bоја,
Kаplја svаkа vоdе njеnе kао suzа је čistа,
јеdrа kао bеdrа dјеvојаčkа i pјеsmа sа prеlа.
Тuguје Riјеkа sаblаsnо pustа bеz svоgа sеlа
i plаndištа bеz stаdа prоlјеćе kаd оlistа.
Sа grаnа žаlоsnе vrbе еlеgiје pојu pticе.
Dоk suncе grli оbаlе mrtvе i јаlоvе njivе,
bruјi Riјеkа pоput šеstе nа gitаri žicа.
U mеni trаје оpојаn miris hlјеbа iz lugа
u mlinu stаrоm i pоlјupci prvi u mеni оživе
dоk slаžеm kоckе u mоzаik zаvičајnоg dugа.
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Dizajner je u Zlatari Majdanpek, u pogonu ,,Veliko srebro’’. Supruga
je i majka, što kako kaže dokazuje da čovek za sve ima vremena i snage
ako ima volje!
Kamen, kako kaže, obozava jer ima snagu i dugovecan je. Nekada
radi po crtezima, nekada iz glave radi direktno na kamenu. Inspirišu je
vizije, drevni mitovi, davno doba mezolitske skulpture Lepenskog vira a
nazivi dela nastaju još kada uzme kamen i sa njim počne komunikaciju
u kojoj niko nikog ne ostavlja ravnodušnim.
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RAZLEDNICA
TIMOČKE I NEGOTINSKE KRAJINE

JESEN STIŽE
DUNJO MOJA

Mila i Dragiša
Bukić su rodom iz
sela Mihajlovca, a
skoro ceo radni vek
su proveli radeći u
Austriji, u Švehatu.
Kako je Mila već u
penziji i vreme provodi u rodnom selu,
ove godine je skupila skoro tonu raznog
voća iz njihovog voćnjaka. Oboje izuzetno vredni i druželjubivi, pozvali su
komšije i zajednički ispekli nekoliko desetina litara odlične voćne rakije.
Da je rakija dobra, neoborivi dokaz je trubač, koji joj je svirkom dao poseban šmek. Kažu kad budete pili ovu rakuju sviraće vam i crveneti uši.
Sto kilometara od Mihajlovca je knjaževačko selo Šuman Topla. Sem
imena ovo prelepo selo, ušuškano među neopisivim bojama jesenjeg lišća, nema mnogo
sličnosti sa kompozitorom Šumanom. Ono
što ima, je jesenja muzička simfonija, koja se
provlači među drveće, do kazana u kojima
se peče rakija. Nenad Petrović je jedan od
onih vrednih momaka koji peče čistu prirodnu
rakiju, ne dajući da i jedna voćka propadne.
Zato često zna da iz treće smene požuri do
njegove gostoljubive bake Javorke i raspali
kazan i ispeče “eliksir mladosti” za kućne
potrebe, jer se prodaja ne isplati.

Dirigent i vođa
ovog jedinog hora
crnačke
duhovne
muzike, sa sedištem
u Beogradu, je Marija
Kuburić Borović, diplomirani orguljaš. Svojom
neverovatnom
energijom i slobodom
izraza u intepretaciji
duhovnih pesama ona
uspeva da okupi ljude iz Kosjerića, Negotina, Beča, Londona, Sidneja i
naravno veliki broj njih je iz Beograda. Ovaj hor podize svakoga!
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DRUŽILI SE ČLANOVI
„BRANKA RADIČEVIĆA” IZ BEČA
I „MORAVCA“ IZ DISELDORFA

SKUD-a „BRANKO RADIČEVIĆ“ DALJ

SAJAM STARIH ZANATA,
OBIČAJA I GUŽVARIJADA
U organizaciji Srpskog kulturno - umetničkog društva „Branko
Radičević“, opštine Erdut i Turističke zajednice opštine Erdut 12. 10.
2013. u Dalju je održan 9. po redu Sajam starih zanata i običaja i 5.
Gužvarijada. Od ove godine to je jedinstvena manifestacija pod nazivom
„Sajam starih zanata, običaja i gužvarijada“.
Dalj ima tradiciju i obrtnički duh, a mesto održavanja sajma nekada
se zvalo i obrtnička ulica. Sajam je namenjen poticanju razvoja ruralnog turizma, promicanju tradicije, kulture, običaja, zanata i gastronomije
ovog podneblja, te osnaživanju položaja opštine Erdut na karti kontinentalne Hrvatske. Osim domaćih izlagača okupio se i velik broj izlagača
iz drugih delova Hrvatske kao i šire pa su tako posetitelji mogli uživati
u prezentaciji starih zanata, starinskih običaja, ali i ukusnih delicija iz
Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije. Najveći značaj i jeste
upravo taj međunarodni karakter, tj. spoj običaja i kulture svih nacija koje
žive na ovim prostorima.

KUD “Branko Radičević” održalo je u sredinom oktobra u Beču
zajedničku probu sa KUD Moravac iz Diseldorfa. KUD Moravac, inače
jedno od retkih crkvenih društava, boravilo je u poseti Beču, tokom koje
su posetili crkvenu opštinu i KUD “Branko Radičević”. Realizaciju posete
pomogao je Konstantin Dobrilović, predsednik Hrišćansko slobodarske
platforme. Društvo iz Nemačke pod vođstvom Pavla i Sandre Aničić, sa
blagoslovom protonamesnika Danila Radmilovića posetilo je tokom boravka hramove Srpske pravoslavne crkve u Beču i znamenitosti grada.

Grupa od 40-ak dece održalo je po završetku boravka u Beču
zajedničku probu sa folklorašima KUD “Branko Radičević”. Pavle Aničić
pokazao je Bečlijama svoj način rada, a tokom probe vršnjaci iz dve zemlje su se družili.
Predsednik KUD “Branko Radičević” Miroslav Zaharić poželeo je
gostima dobrodošlicu i izrazio nadu da će započeto druženje biti nastavljeno. Čelnici dva društva su dogovorili saradnju, te je nastala i ideja
bratimljenja i uzvratna poseta Bečlija. Tokom boravka u Beču bilo je i
dirljivih trenutaka kada su gosti iz Nemačke naišli na svoje rođake koji
žive u Austriji.
- Inače KUD Branko Radičević očekuje 23. nоvеmbаra, u
Lеngеnfеldgаsе, zајеdnički kоncеrt sа priјаtеlјskim društvimа izvаn
Аustriје, a 7. dеcеmbra, svеčаnа аkаdеmiја, gdје ćе povodom velikog
jubileja biti pоzvаni svi nаši pаrtnеri, priјаtеlјi, stаri člаnоvi i dоdеlјеne
zаhvаlnicа i plаkеtе, rekao nam je predsednik Zaharić.
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KUD-a „Aljmaš“ iz Aljmaša, Kulturnog društva „Stari trg ob Kolpi“
Stari trg ob Kolpi iz Slovenije, SKD „Prosvjeta“ pododbor Daruvar, KUDa „Jedinstvo“ Bajmok – Republika Srbija , SKD „Prosvjeta“ pododbor
Garešnica, SKD „Prosvjeta“ pododbor Voćin i načelnik opštine Erdut te
njegovi zamenici, zamenici župana Osječko-baranjske županije, zamenik župana Virovitičko-podravske županije, zamenik župana Bjelovarsko-bilogorske županije, gradonačelnik grada Daruvara, župan opštine
Črnomelj iz Slovenije, pomoćnik predsednika opštine Varvarin – Republika Srbija, predsednik Mesne zajednice Bošnjani – Republika Srbija,
predsednica Mesne zajednice Stari trg ob Kolpi iz Slovenije, predsednik
Savete Mesne zajednice Bajmok-Republika Srbija, predsednik Veća
srpske nacionalne manjine opštine Voćin, predsednik Veća srpske nacionalne manjine opštine Erdut, predsednik i potpredsednik Turističke
zajednice opštine Erdut i predsednica Polanskoga turistično športnega
društva iz Slovenije.
Gužvarijada je nastala u 2009.g. saradnjom Poduzetničko-razvojnog
centra Erdut i SKUD-a „Branko Radičević“ Dalj s ciljem očuvanja
tradicijske baštine ovog kraja s naglaskom na čuvenu poslasticu naših
baka-gužvaru i kako bi se ovaj kolač sačuvao od zaborava. U sklopu
programa održana je i radionica „Kako napraviti ukusnu gužvaru“ kao
i takmičenje u izradi najbolje gužvare. Najukusniju gužvaru donelo je
Hrvatsko kulturno-umetničko društvo „Stjepan Penić“ iz Dalja i za to su
nagrađeni oklagijom i daskom za mešanje testa.
Između ostalog pažnju je privlačila gostiona „Opanak“ koju su
članovi SKUD-a „Branko Radičević“ uredili u starinskom stilu, onako
kako je nekad bilo.
Koliko je manifestacija dobila na značaju govori i sastav učesnika na
prijemu kod načelnika opštine Erdut, Jugoslava Vesića svih predstavnika gostujućih kulturno-umetničkih društava, predstavnika lokalnih zajednica iz kojih društva dolaze te predstavnika turističkih zajednica. Tako su
prijemu prisustvovali osim predstavnika SKUD-a „Branko Radičević“
Dalj ( domaćin ) , KUD-a „Boško Jugović“ Bošnjani – Republika Srbija,
KUD-a „Liješće“ Liješće-Bosanski Brod - Republika Srpska, KUD-a
„Seferin“ Deronje – Republika Srbija, Hrvatskog kulturno-umetničkog
društva „Branko Herceg“ Erdut,
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Nakon upoznavanja i razmene poklona u većnici opštine Erdut gosti
su se preselili u nedavno otvoren vinski muzej gde su uz ručak i degustaciju erdutskih vina razmenili iskustva i dogovarali neku buduću
saradnju. Na terasi muzeja dočekali su i ispratili i defile KUD-ova.
Nakon bogatog i raznovrsnog programa gde su posetioci uživali u pesmi i plesu uz gužvaru i vino gostima je priređena večera i zabava uz muziku do dugo u noć.
SEKRETAR SKUD-a „BRANKO RADIČEVIĆ“ DALJ, Slavica Mašić
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AGENCIJA „KRISTI“ NEGOTIN, UL. SRBE JOVANOVIĆA LII/5 19300 NEGOTIN
DIREKTOR DRAGIŠA RADULOVIĆ, GL. I ODG. UREDNIK KRISTINA RADULOVIĆ VUČKOVIĆ
LIST UREĐUJE REDAKCIJSKI KOLEGIJUM
NOVINARI I DOPISNICI: VESNA RADULOVIĆ, MIĆA PUDAREVIĆ, DRAGAN ARSIĆ,
DRAGIŠA BUKIĆ, BOJAN PANDUROVIĆ, RATOMIR ILIĆ, ŽIVOJIN MARKOVIĆ, RAJO ĐOKIĆ JUNIOR,
NENAD ŠULEJIĆ, DRAGAN KRAČUNOVIĆ, BRANKO PANTIĆ, DRAGOSLAVA VELJKOVIĆ MADŽAR I
ŽIVOJIN BOKŠEROVIĆ
FOTOGRAFIJE: PROFI MEDIA – FOTO VIDEO NEŠA
E – MAIL: ZAVICAJ@LIVE.COM
WWW.NOVINEZAVICAJ.COM
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NOVINEZAVICAJ@GMAIL.COM

TELEFONI: +381 19 541 898, +381 63 412 948, +43 699 104 64 316
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